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1. Sammanfattning 

  

Värderingsobjekt: Förhandsvärdering avseende nybyggnadsprojekt för bostäder 
inom fastigheten Västerås Ran 2. 

Uppdragsgivare: ETC Bygg AB (org.nr 559123-4934) genom Fredrik Fagerberg. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets  
marknadsvärde efter färdigställd planerad nybyggnation  
(förhandsvärdering). Enligt uppdragsgivaren ska värderingen 
används som beslutsunderlag vid kreditgivning.  

Särskilda för-
utsättningar: 

 

Värdebedömningen som görs i detta värdeutlåtande avser 
marknadsvärde efter färdigställd planerad byggnation. Som 
grund till värderingen har underlag från offentliga källor samt 
uppgifter lämnade av uppdragsgivaren. På grund av de särskilda 
förutsättningarna är osäkerheten vid värdebedömningen större 
än normalt. Värdebedömningen genomförs utifrån en avkast-
ningsmetod med bedömda marknadsmässiga indata där faktiska 
uppgifter saknas såsom drift- och underhållskostnader samt 
förhandlad hyra.  

Denna värdering utgår ifrån värderingsobjektet såsom ett  
förvaltningsobjekt/ hyreshusenhet samt att lägenheterna är ut-
hyrda till en på marknaden normal hyresnivå och uthyrningsgrad. 
Det förutsätts att byggnad har uppförts i god och hög standard 
och att skicket är mycket gott såsom brukligt är för nyproduktion. 

Nybyggnationen förutsätts ske i form av ett passivhus. Byggnat-
ionen kommer att uppfylla FREBY12 (Forum För Energieffektiva 
Byggnaders kravspecifikation 2012 för passivhus). Detta innebär 
bla. att byggnadens årsvärmebehov ska ligga på ≤ 15 kWh per 
kvadratmeter och år. Eftersom nybyggnationen kommer att klara 
denna låga uppvärmningskostnad så har drift- och underhålls-
kostnaderna bedömts efter detta faktum. Drift- och underhålls-
kostnaderna bedöms därför lägre än normalt. 
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Ingen besiktning är gjord inför denna värdering. 

I värdebedömningen förutsätts att bygglov och övriga omyndig-
hetstillstånd som krävs för projektets genomförande har erhållits 
samt att lagfart erhålls.  

 

Värdetidpunkt: 2019-04-01 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms bostäder. 

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 
marknadsvärdet, efter färdigställd planerad nybyggnation såsom 
passivhus, av värderingsobjektet vid värdetidpunkt 2019-04-01 
till: 

74 000 000 Kronor 
Sjuttiofyra miljoner kronor 

 
Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 43 453

Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1 19,1

(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial 4,5%
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1 4,5%
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning 4,5%
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Förhandsvärdering avseende nybyggnadsprojekt för bostäder inom fastigheten Västerås Ran 2 

Uppdragsgivare 
ETC Bygg AB (org.nr 559123-4934) genom Fredrik Fagerberg. 

Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde efter färdigställd planerad nybyggnat-
ion (förhandsvärdering). Enligt uppdragsgivaren ska värderingen används som beslutsunderlag vid kredit-
givning. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2019-04-01. 

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 mark-
naden 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 värdeutlåtan-
det vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värde-
ringsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade be-
dömningar 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 uppdragsgiva-
ren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 
ofullständiga. 

Värderingsstandard 
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Värderingen har utförts i enlighet med 
Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighets-
marknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt 
sätt.    
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Upplysningar 
Svefa har inte värderat värderingsobjektet inom den senaste 2-årsperioden.  

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Särskilda förutsättningar 
Värdebedömningen som görs i detta värdeutlåtande avser marknadsvärde efter färdigställd planerad 
byggnation. Som grund till värderingen har underlag från offentliga källor samt uppgifter lämnade av  
uppdragsgivaren. På grund av de särskilda förutsättningarna är osäkerheten vid värdebedömningen större 
än normalt. Värdebedömningen genomförs utifrån en avkastningsmetod med bedömda marknadsmässiga 
indata där faktiska uppgifter saknas såsom drift och underhållskostnader samt förhandlad hyra.  

Denna värdering utgår ifrån värderingsobjektet såsom ett förvaltningsobjekt/ hyreshusenhet samt att  
lägenheterna är uthyrda till en på marknaden normal hyresnivå och uthyrningsgrad. Det förutsätts att 
byggnad har uppförts i god och hög standard och att skicket är mycket gott såsom brukligt är för  
nyproduktion. 

Nybyggnationen förutsätts ske i form av ett passivhus. Byggnationen kommer att uppfylla FREBY12  
(Forum För Energieffektiva Byggnaders kravspecifikation 2012 för passivhus). Detta innebär bla. att bygg-
nadens årsvärmebehov ska ligga på ≤ 15 kWh per kvadratmeter och år. Eftersom nybyggnationen kom-
mer att klara denna låga uppvärmningskostnad så har drift- och underhållskostnaderna bedömts efter 
detta faktum. Drift- och underhållskostnaderna bedöms därför lägre än normalt. 

Ingen besiktning är gjord inför denna värdering. 

I värdebedömningen förutsätts att bygglov och övriga omyndighetstillstånd som krävs för projektets ge-
nomförande har erhållits samt att lagfart erhålls. 

Hyra för värderingsobjektet är inte förhandlad. Enligt uppdragsgivaren kommer en bruksvärdeshyra  
sättas till om 2 100 kr/kvm för en normalstor 3:a om ca 77 kvm.  Bruksvärdeshyras har bedömts till 2 281 
kr/kvm och år och avser en lägenhet om cirka 57 kvadratmeter vilket vid jämförande motsvarar cirka 2 100 
kronor per kvadratmeter vid en area om 77 kvm och tre rum och kök. 

Besiktning och värderingsunderlag  
Ingen besiktning är utförd inför detta uppdrag.  

 

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Bygglovshandlingar 
• Energihuskalkyl 
• Dokument som beskriver byggnationen 
• Ritningar 

 
Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 
statistik från SCB med flera. 
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3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 
Inom värderingsobjektet inryms bostäder. 

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Västerås kommun. 

Läge 
Värderingsobjektet är beläget på Öster Mälarstrand, gatuadress är ännu ej erhållen. Se kartor i bilagt ut-
drag ur fastighetsregistret. 

Tomt 
Värderingsobjektet har en markareal om 1 752 kvadratmeter. På värderingsobjektet finns två byggnader.  

Byggnadsbeskrivning 
Byggnaderna på värderingsobjektet inrymmer 4 plan ovan mark och vind.  

Den totala uthyrbara arean uppgår till 1 703 kvadratmeter. 

Bostadsarean fördelar sig på 30 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om 57 kvadratmeter.  

Konstruktion 

Stomme  Trä 
Bjälklag  Trä 
Fasadmaterial  Trä 
Yttertak  Gummiduk och ovan det solpaneler 
Fönster  3-glas i aluminiumbåge 

Teknik 

Uppvärmning  Bergvärme 
Ventilation  FTX 

Övrigt 

Balkonger/växthus Till alla lägenheter finns balkong alternativt växthus 
Passivhus  enligt FREBY, solcellsanläggning på taket   

Skick och standard 

Byggnadens yttre och inre skick förutsätts vara i nyskick. Bostäderna förutsätts hålla en hög standard med 
kakel/klinker i badrum, ekparkett etc. Byggnationen förutsätts bli ett sk. passivhus. 
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Miljö 
Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon kontroll avseende potentiella miljöbelastningar 
inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

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 omfattas av detaljplans om vann lagakraft november 2017.  

 

Planbestämmelserna anger bostadsändamål med en högsta byggnadshöjd fyra våningar.  

Befintlig byggnad överensstämmer med planbestämmelserna. 
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4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 
Svensk ekonomi befinner sig fortsatt i högkonjunktur, men den goda utvecklingen väntas mattas av.  

En expansiv finanspolitik, en stark arbetsmarknad och en fortsatt ekonomisk återhämtning i omvärlden 
bidrog till att tillväxten för BNP väntas uppgå till ca 2,2 % för 2018. Offentlig konsumtion och hushållens 
investeringar har legat bakom en stor del av senare års starka tillväxt, men dess bidrag till BNP har mins-
kat. Istället utgör exporten, stärkt av den svaga svenska kronan och goda investeringskonjunkturen i om-
världen, en allt viktigare del av BNP. Prognosen för 2019 och 2020 ligger 1,3 respektive 1,5 %, till stor del 
också beroende av en mer normaliserad penningpolitik och förväntningar om åtstramningar inom finanspo-
litiken. 

Den osäkra situationen på privatbostadsmarknaden utgör en osäkerhetsfaktor för svensk ekonomi (bo-
stadsinvesteringarna, som utgör en betydande del av BNP, har också minskat markant under 2018 och 
inledningen av 2019). En bestående nedgång på marknaden skulle få märkbart negativa konsekvenser för 
både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin.  

Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och 
politik framöver. Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur med särskilda boenden, för-
skola/skola samt hälso- och sjukvård. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demo-
grafiska utmaningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten.  

Det politiska läget bedöms, trots ny regering, vara fortsatt osäkert vilket medför att det också är osäkert hur 
den ekonomiska politiken för 2019 kommer att se ut. Åtstramningar av finanspolitiken är dock sannolikt att 
vänta.  

Riksbanken beslutade i december att höja reporäntan med 0,25 procentenheter, till -0,25 % (lämnades 
oförändrad vid mötet i februari). Konjunkturen är fortsatt stark med goda förutsättningar för att inflationen 
ska stabiliseras kring målet om 2 %. Behovet av en fortsatt expansiv penningpolitik kvarstår, men har mins-
kat något. Nästa höjning sker sannolikt först under andra halvåret 2019 (kommande räntehöjningar, som är 
prognostiserade till 0,25 %-enheter 2 gånger/år, ska anpassas efter konjunktur- och inflationsutvecklingen 
som väntas dämpas något framöver). Återinvesteringarna av förfall och kupongbetalningar i statsobligat-
ionsportföljen fortsätter tillsvidare.  

Riksbanken fortsätter att varna för hushållens höga och stigande skuldsättning, något de anser bör hante-
ras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är 
det emellertid värt att notera att hushållens sparande ligger på fortsatt hög nivå, till stor del för att ta höjd 
inför kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera). 

Trots höjningen kvarstår en risk att Sverige går in i nästa lågkonjunktur med begränsade möjligheter att då 
kunna påverka utvecklingen. Kommer reporäntan hinna ”återställas” till normalnivå innan nästa lågkonjunk-
tur? 
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Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark. Den goda utvecklingen väntas fortsätta, men i något lång-
sammare takt. Under 2019 och 2020 väntas sysselsättningen öka med 65 000 respektive 46 000 personer. 
Arbetslösheten väntas dock öka något, från 6,4 % 2018 (prognos, att jämföra med 6,7 % 2017) till 6,5 re-
spektive 6,7 % för 2019 och 2020. Detta förklaras av en fortsatt ökning av arbetskraften, till stor del med 
personer som står långt från arbetsmarknaden. Bristen på utbildad arbetskraft medför att nyanställningar 
bromsar samtidigt som högkonjunkturen går in i en mer mogen fas vilket successivt dämpar efterfrågan av 
arbetskraft och tillväxten av nya jobb.  

Antalet jobb blir fler i hela Sverige, men storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste tillväxten på 
grund av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Sysselsättnings-
ökningen väntas till största del ske bland utrikes födda, till vilka 8 av 10 nya jobb väntas gå (det är också 
inom denna grupp där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns, för inrikes födda ligger arbetslösheten 
på historiskt låga nivåer). Arbetsmarknaden väntas emellertid vara fortsatt polariserad där grupper med 
utsatt ställning på arbetsmarknaden har svårt att hitta anställning.  

Utmaningarna på arbetsmarknaden – och då främst brist på utbildad arbetskraft – ställer stora krav på ökad 
utbildning, ökad rörlighet och subventionerade anställningar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad 
sysselsättning och tillväxt.  

Västerås kommun 

Befolkning 

Befolkningen i Västerås uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 150 134, en ökning med cirka 1,8% sedan 
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabel-
len nedan. 

Befolkning 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Västerås 134 684 135 936 137 207 138 709 140 499 142 131 143 702 145 218 147 420 150 134 
Tillväxt, Västerås 0,7% 0,9% 0,9% 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,5% 1,8% 
Tillväxt, Sverige 0,8% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 

 Källa: SCB 

Befolkningsutveckling 

 
Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 
andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är 55-74 år är lägre än 
riket i övrigt. 
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Åldersfördelning på befolkningen 

 
Källa: SCB   

Medelinkomsten i Västerås är generellt något högre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålders-
kategorier, med undantag för kategorierna 20-24 år och 30-44 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr] 
20-24 år 146,2 153,3 147,9 
25-29 år 231,5 228,4 227,4 
30-44 år 325,7 310,6 327,7 
45-64 år 383,0 359,5 372,1 
65+ år 248,2 235,3 242,4 
Totalt 20+ år 299,8 285,6 295,9 

Källa: SCB   
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Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2016 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Västerås till 6,9% vilket kan jämföras 
med Västmanlands län som har en arbetslöshet om 7,4% och riket i stort som har en arbetslöshet om 
6,0%. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på vård och omsorg, sociala tjänster. 

Andel anställda per näringsgren 

 
 
Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Västerås 
på 124 i rankingen för 2017.    
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Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 
Transaktionsvolymen för 2018 bedöms till cirka 150 mdkr (avser transaktioner >10 mkr). Sett på årsbasis 
indikerar detta förvisso en minskning jämfört med 2017, då transaktionsvolymen uppgick till cirka 180 mdkr 
på årsbasis, med det bedöms fortfarande som en relativt god omsättningsvolym.     

Till köparna hör främst svenska investerare, men även utländska aktörer visar intresse för den svenska 
fastighetsmarknaden. Utländska aktörer har generellt ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel 
av investeringarna i storstäderna, och särskilt då i Stockholm, eller genom nischade portföljer. 

Bostadsfastigheter utgör som tidigare det stora segmentet med ett stort intresse på i princip samtliga del-
marknader och även för olika typer av nischade boenden. Logistik/lager upplever en fortsatt stark efterfrå-
gan, såväl vad gäller transaktioner som nyproduktion. Marknaden för hotellfastigheter är stark med hög 
investeringsvolym och sjunkande direktavkastningskrav. Externhandel och livsmedelshandel har sett en 
stark utveckling under senare år, men denna bedöms nu ha dämpats något. Samhällsfastigheter är fortsatt 
attraktiva investeringsobjekt. Detta visar sig också i ett stort intresse för kontorsfastigheter med hyresgäst 
från offentlig sektor (som egentligen inte utgör en samhällsfastighet, men kombinerar fördelar från såväl 
detta segment som för kontorsmarknaden i stort). 

Med låga direktavkastningskrav – och stor konkurrens om det förhållandevis begränsade utbudet av kvali-
tativa objekt – har investerare under senare år i allt större utsträckning sökt sig till vad som tidigare ansetts 
vara sekundära marknader/objekt.  

Inom vissa delmarknader bedöms finnas viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav, men 
överlag bedöms den goda utvecklingen ha planat ut. Framöver bedöms värdetillväxten främst komma från 
stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav.  

Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande 
året. Det kvarstår en underliggande ”politisk osäkerhet” på investeringsmarknaden (ränteavdragsbegräns-
ningar, paketeringsutredningen) som skapar viss oro och osäkerhet på den kommersiella fastighetsmark-
naden. 

Risk för stigande avkastningskrav under de kommande sex månaderna bedöms främst finnas för objekt 
med investeringsbehov (moderniserings-/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader. 
Med stigande räntor framöver torde detta även reflekteras i direktavkastningskraven.   

Marknaden för byggrätter, främst vad gäller bostadsändamål inom storstads-/regionala tillväxtmarknader, 
har bromsat in på grund av en svagare utveckling på privatmarknaden i kombination med tidigare stigande 
bygg- och exploateringskostnader.  

Såväl banker som fastighetsbolag har överlag en något mer negativ syn på kreditmarknaden sedan slutet 
Q4 2018. De stora, etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har dock fortsatt relativt lätt att erhålla 
finansiering, särskilt för kvalitativa objekt. För projektfastigheter och till viss del handelsfastigheter samt för 
mindre aktörer är kreditmarknaden emellertid mer restriktiv.  

Hyresbostäder 
Det råder en fortsatt god aktivitet på transaktionsmarknaden gällande hyresbostäder. 2018 avslutades 
mycket starkt med hela sju affärer i december med köpeskillingar över cirka 500 mkr varav årets största 
affär avsåg Victoria Parks förvärv från Akelius avseende en portfölj med bostäder i Haninge och Mölndal till 
ett underliggande fastighetsvärde om 4 700 mkr.   
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Bostadsfastigheter har varit mycket attraktiva investeringsobjekt under senare år, med sjunkande direktav-
kastningskrav inom i princip hela Sverige. Särskilt inom storstäder och tillväxtmarknader med bostadsbrist 
och befolkningstillväxt har det funnits stor potential till positiv värdeutveckling. Även mindre delmarknader 
har sett en positiv prisutveckling då det varit ett stort intresse från såväl lokala, befintliga aktörer som nya 
investerare. Potentialen för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav på bostadsmarknaden bedöms nu 
emellertid som begränsad. Enligt MSCI Svenskt Fastighetsindex landade totalavkastningen 2018 för bostä-
der på 7,1 % varav direktavkastning om 3,0 %. Detta kan jämföras med totalavkastningen för 2017 om 9,3 
% samt 11,8 % under 2016.  

Fastigheter inom de så kallade miljonprogramsområdena är alltjämt attraktiva investeringsobjekt under 
förutsättning att fastigheterna är belägna inom tillväxtregioner och där potentialen till driftnettooptimering är 
det som främst driver värdeutvecklingen i dagsläget. Det stora intresset för denna typ av fastigheter har 
emellertid medfört att direktavkastningskraven nu pressats till så pass låga nivåer att det blivit allt svårare 
att hitta intressanta investeringsobjekt.  

För investeringar av rikstäckande och större bostadsfastigheter/portföljer är det främst större kapitalstarka 
aktörer, fonder och institutionella investerare som varit mest aktiva under de senaste åren. Summeras 2018 
så är det i stort sett samma aktörer som dominerat året som under 2017. Bolag som Heimstaden, Willhem, 
D.Carnegie & Co (namnbytt till Hembla), Victoria Park har samtliga varit aktiva och där Heimstaden, Victo-
ria Park och Hembla varit de mest dominerande nettoköparna sett till volym. Akelius som under flera år 
varit ett utav de mest transaktionsintensiva bolagen har främst stått på säljsidan under den senaste tiden 
och har nu i stort sett endast kvar bostäder i Stockholmsregionen och Malmö vad gäller hyresfastigheter i 
Sverige.  

Större delen av transaktionsmarknaden i landet avseende flerbostadshus domineras annars av lokala aktö-
rer. En kategori köpare som har minskat under den senaste tiden är bostadsrättsföreningar i samband med 
ombildningar. Anledningen till detta är avmattningen på bostadsrättsmarknaden.  

Under senare år har vi sett en del stora utförsäljningar från allmännyttan och det finns ett fortsatt intresse 
bland många kommuner att avyttra delar av beståndet för att erhålla kapital till mer angelägna behov men 
också för att få in nya aktörer på marknaden som kan bidra med investeringar i såväl befintligt bestånd 
som, i vissa fall, nyproduktion. Bland de större transaktionerna som genomförts under de senaste åren 
återfinns allmännyttiga bostadsbolag i primärt större tillväxtkommuner såsom Gävle, Norrköping, Västerås, 
Linköping och Umeå på säljsidan. Även under 2018 har vissa affärer genomförts, om än i mindre omfatt-
ning under andra halvan av året. Utförsäljningar är inte sällan en känslig politisk fråga och höstens valresul-
tat, som inneburit osäkerhet på såväl kommun- som riksnivå, bedöms vara en bidragande faktor till att färre 
transaktioner genomförts. Sannolikt kommer valets efterdyningar medföra en minskad volym inom denna 
typ av affärer den närmaste tiden. Dock kvarstår kommunernas behov av kapital för att investera i såväl 
bostäder som samhällsfastigheter, till följd av den demografiska utvecklingen, och det bedöms inte finnas 
några hinder för att vi inom kort återigen ser en ökad volym inom segmentet.  

Intresset från utländska aktörer att investera på den svenska bostadsmarknaden har historiskt sett varit 
måttlig men där vi under 2018 har sett ett ökat intresse. Exempel på detta är amerikanska Starwood och 
tyska Vonovias budstrid om börsnoterade Victoria Park och där Vonovia nu är majoritetsägare. Annat ex-
empel är amerikanska Blackstone som sedan en tid tillbaka har kontrollen över Hembla (tidigare 
D.Carnegie). 
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Behovet av bostäder är fortsatt stort. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018 anger 243 kommuner att 
man har underskott på bostäder, totalt sett. På tre års sikt bedömer 196 kommuner att man fortfarande har 
underskott. En hög befolkningstillväxt och i det närmaste obefintliga vakanser inom befintliga hyresbestånd 
på starka delmarknader har gjort att efterfrågan på att investera i nyproducerade hyresrätter ökat under 
senare år. Flera nya aktörer inom segmentet har etablerat sig på marknaden och med ett uttalat fokus på 
nyproduktion samt förvärv av nya hyreslägenheter. Det finns även exempel på joint ventures mellan bygg-
bolag och pensionsbolag med ett uttalat fokus på nyproducerade hyresrätter med efterfrågan både i A- och 
B-lägen samt inte bara i storstadsregionerna. Trots fundamentalt goda förutsättningar återfinns risker inom 
segmentet. En högre omflyttningsfrekvens, och på sikt en viss vakansrisk, på grund av högt satta nypro-
duktionshyror i förhållande till befintligt bestånd, påverkar sluttagarnas investeringsvilja.  

Inom flera, primärt mindre, delmarknader är det dock fortsatt svårt att få projektekonomin att gå ihop. Det 
statliga investeringsstödet, som utökades så sent som i maj 2018, har syftat till att få bukt med detta pro-
blem. Stödet har sedan det infördes både hyllats och kritiserats, där kritiken bland annat handlat om att det 
når fel målgrupper. Fram till slutet av 2018 hade cirka 20 000 hyresrätter beviljats investeringsstöd. Den av 
Riksdagen nyligen antagna M-KD-budgeten ledde dock till att investeringsstödet för nyproduktion av hyres-
rätter försvann vid årsskiftet. I dagsläget ser det dock ut som att investeringsstödet kommer att återinföras 
igen i regeringens vårbudget 2019.  

Vad gäller bostadstadsbyggandet har aktiviteten totalt sett minskat under 2018 med anledning av turbulen-
sen på privatbostadsmarknaden. Enligt preliminär statistik från SCB påbörjades det nybyggnation av cirka 
53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 % färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter bör-
jade byggas. I flerbostadshus påbörjades cirka 42 250 lägenheter under året vilket är 15 % färre än under 
2017. Av dessa lägenheter är cirka 60 % hyresrätter vilket kan jämföras med 50 % för 2017. Undantag är 
dock Västra Götalandsregionen och Gävleborg som redovisar relativt stora ökningar. Malmö och Skåne 
samt Blekinge redovisar en svag ökning.  

Sammantaget bedöms marknadsförutsättningarna för hyresbostäder generellt som fortsatt goda under 
förutsättning att bostäderna är belägna inom en tillväxtregion.  

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Västerås stad avseende fastigheter med typkod 320, 
hyreshusenheter med huvudsakligen bostäder, har sedan 2016 varierat mellan 10 till 26 lagfarna överlåtel-
ser per år. Prognosen för det närmaste året är att det kommer ligga kvar på liknande samma nivåer. Kö-
pare det senaste året har främst varit bostadsrättsföreningar, privatpersoner samt fastighetsbolag och säl-
jare huvudsakligen privatpersoner och lokala fastighetsbolag.  

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har ett gott läge i Västerås och Öster Mälarstrand, vilket bedöms som ett A-läge för 
bostäder. Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper bedöms efterfrågan som hög.  
Värderingsobjektet bedöms utgöra ett intressant investeringsalternativ. Sannolik köparkategori bedöms 
främst vara nationella och lokala fastighetsbolag samt institutionella investerare. För bostäder bedöms 
vakanserna vara nära på obefintliga i centrala Västerås. Inga överlåtelser har skett av fastigheter med ny-
are byggår.  
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Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:                  Svagheter och hot: 

• Nyskick och standard 
• Bra läge 

• Hög hyra 
 

5. 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 avkastnings-
metod. 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 för-
väntas ge upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som kan 
härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 

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.  

6. Värdering 

Ortsprismetod  
En ortsprisundersökning har gjorts men inga fastighetsöverlåtelser har genomförts under de senaste åren 
av fastigheter med nyare byggår i centrala Västerås där nyckeltal finns, därför har en sökning gjort i jämför-
bara regionstäder i landet.  

Till relevanta jämförelseköp hör: 

• Heimstaden förvärvade under maj 2018 ett bestånd i Vallastaden i Linköping. Beståndet omfattar 
cirka 5 100 kvadratmeter nyproducerade bostäder fördelat på 96 hyreslägenheter. Objektet be-
döms som helhet ha ett mycket bra skick och standard. Köpeskillingen är ej officiell men initial av-
kastning uppgår enligt köparen till cirka 4,5 %. 
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• Fastigheten Elitroddaren 4 i Linköping förvärvades under maj 2016 av Willhem. Säljare var Bonava 
AB. Objektet omfattar tre byggnader och cirka 131 hyreslägenheter. Byggnaden på objektet be-
döms färdigställas under Q1 2017. Priset uppskattas till 245 000 000 kronor vilket motsvarar cirka 
32 000 kronor per kvadratmeter och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknads-
mässiga parametrar, till cirka 4,50 procent 

• Fastigheten Trehörningen 15 i Kävlinge med adress Unionsgatan 3 m.fl. förvärvades under juni 
månad 2017 till ett underliggande fastighetsvärde av 121 mkr. Objektet avser ett nyproduktionspro-
jekt omfattande 3 149 kvadratmeter bostäder (52 lägenheter), 270 kvadratmeter lokaler uthyrt som 
LSS-boende på ett 15-årigt hyresavtal samt garageplatser. Inflyttning för LSS-boendet skedde i 
juni 2017 och för bostäderna i juni 2018. Priset motsvarar cirka 35 400 kr/kvm och direktavkast-
ningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,4 %. 

• I december 2017 förvärvade Willhem ett nyproduktionsprojekt i Elinegård till ett underliggande fas-
tighetsvärde om 179 000 000 kronor. Säljare var Bonava. Projektet omfattar totalt 4 714 kvadrat-
meter uthyrbar area fördelat över 90 lägenheter och inkluderar även 46 garageplaster och sex par-
keringsplatser. Inflyttning är beräknad till 2019 då även projektet överlämnas till Willhem. Priset 
motsvarar cirka 38 000 kronor per kvadratmeter och direktavkastningen bedöms, med beaktande 
av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,1 procent. 

• Heimstaden avtalade i februari 2018 om att förvärva 275 hyreslägenheter i centrala Arlöv av Mag-
nolia Bostad. Tidigare, i september 2017, hade Magnolia tecknat med en nordisk investerare till en 
köpeskilling om 470 mkr. Köparen fick inte ihop finansieringen och det blir alltså istället Heimsta-
den som förvärvar. Entreprenör för projektet, kallat Fasanen, är Serneke och beräknad inflyttning 
sker etappvis från och med Q3 2019. Total BOA beräknas bli 12 500 kvadratmeter vilket innebär 
drygt 45 kvadratmeter per lägenhet. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde vid färdig-
ställande om 400 mkr, vilket innebär cirka 32 000 kr/kvm BOA. Förvärvet bedöms ge en initial av-
kastning på cirka 5 % 

• I oktober 2017 förvärvade Bantorget Hyresbostäder AB, som ägs av LO och sju LO-förbund, fas-
tigheten Frigg 1 i Hyllie av Riksbyggen. Köpeskillingen är ej kommunicerad men bedömd av NAI 
Svefa till cirka 175 mkr, motsvarande cirka 39 000 kr/kvm. Objektet är under uppförande och om-
fattar 71 hyreslägenheter med beräknad inflyttning till sommaren 2018. Direktavkastningen be-
döms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till knappt 4,0 procent. 

• Bonava sålde under början av 2018 ett hyresprojekt i Södra Ekkällan i Linköping. Underliggande 
fastighetsvärde uppgivk till 311 mkr. Köpare var Bantorget Hyresbostäder, som ägs av åtta LO-
förbund. Projektet innehåller 164 hyreslägenheter fördelat på fyra byggnader och beräknad påbör-
jas när bygglov vunnit laga kraft och färdigställas i början av 2020. Direktavkastningen bedöms, 
med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,2%. 

 
• Projektfastigheten Bergskvadranten 1 i centrala Norrköping förvärvades under december månad 

2018 till ett underliggande fastighetsvärde av 490 mkr av Rikshem. Säljare var Skanska. Objektet 
omfattar 101 bostadslägenheter med 124 garageplatser i källarplan samt vårdboende med 72 plat-
ser uthyrt till Ambea på 15 år. Objektet har en total uthyrbar area på 11 000 kvadratmeter. Bygg-
naden på objektet bedöms färdigställas och tillträdas sommaren 2021. Priset motsvarar cirka 44 
500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till 
cirka 4,1 %. 



2019-04-04 Ordernummer: 169 501
Förhandsvärdering avseende 

nybyggnadsprojekt inom fastigheten 
Västerås Ran 2

 

18 (20) 
Svefa AB, Hospitalsgatan 3B, 603 86 Norrköping 
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

Resultat 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, vilka redovisats i objektets marknadsförut-
sättningar ovan, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i mitten av det ovan redovisade pri-
sintervallet. 

Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet för närvarande varierar för fastigheter lik-
nande värderingsobjektet bedöms till mellan 4,25 och 4,75 %. 

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 40 000 - 45 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett 
totalt värde i intervallet om cirka 70 000 000 – 78 000 000 kronor. 

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2019-04-01. 

Inflation 

Ett inflationstagande om 2 % har nyttjats under kalkylperioden. 
 
Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunkturinstitu-
tet 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 erfa-
renhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade direktavkast-
ningskrav utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till cirka 4,5%. 

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 fastighetsrelate-
rad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjlig-
heter. 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 cirka 4,5%.  

Hyror 

Tabellen nedan visar bedömd bruksvärdeshyra.  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Bostäder 3 885 2 281 - 3 885 2 281 - 0 - 3 885 2 281 -
Summa/Medel 3 885 2 281 3 885 2 281 0 0 0 0 3 885 2 281  

Vakanta ytor Totalt
Marknadsmässig hyra

Uthyrd area
Utgående hyra

 
 
Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning, inklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Ersätt-
ning för fastighetsskatt är exkluderad från hyrorna. Hyresutvecklingen för bostadslägenheterna bedöms 
följa förväntad inflationsutveckling.  
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I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är registrerade för moms, utgå-
ende hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. 

Vakanser 

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för 
långsiktiga vakanser och hyresförluster som mycket låga. Den långsiktiga vakans-/hyresrisken för bostads-
lägenheterna har bedömts till cirka 0,5 procent. 

Drift och underhåll 

Uppgifter om faktiska kostnader har inte erhållits utan bedömts genom statistik och erfarenhet. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Bostäder 523 307 - 344 202 - 136 80 - 43 25 -
Summa/Medel 523 307 344 202 136 80 43 25

VaravBedömd D&U-kostnad
AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

 

Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets 
livslängd. Värderingsobjektet förutsätts uppföras i form av ett passiv hus, därför påverkas drift- och under-
hållskostnaderna nedåt och bedöms lägre än normalt. Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden be-
dömts följa förväntad inflationsutveckling 

Investeringar och hyresgästanpassningar 

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

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår år 2016 till 1 268 kronor 
per lägenhet och år, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet. Avgiften indexregleras årligen. Nybyggda 
bostäder från 2012 och senare är avgiftsbefriade i 15 år. Någon fastighetsskatt utgår därmed inte under år 
2019.  

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till cirka 43 500 kr/kvm uthyrbar 
area, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 74 000 000 kronor (se bilaga 1:1). 

Känslighetsanalys 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras har en känslighetsanalys utförts med 
utgångspunkt från resultatet i avkastningsmetoden. Känslighetsanalysen har utförts gällande hyror, drift- 
och underhållskostnader, inflation, kalkylränta, vakanser och direktavkastning vid kalkylperiodens slut enligt 
följande tabell: 

Variabel Förändring
Tkr %

Hyra bostäder % 10,0% 8 547 11,6%
Drift och underhåll % 5,0% -427 -0,6%
Inflation %-enheter 1,0% 6 052 8,2%
Vakans bostäder %-enheter 1,0% -859 -1,2%
Kalkylränta %-enheter 1,0% -5 473 -7,4%
Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% -8 696 -11,8%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 
Ortsprismetoden   cirka 70 000 000 – 78 000 000 kronor 
Avkastningsmetoden   cirka 74 000 000 kronor 

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen läggs i detta fall störst tonvikt vid resultatet från avkast-
ningsanalysen. 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet, efter färdigställd planerad 
nybyggnation såsom passivhus, av värderingsobjektet vid värdetidpunkt 2019-04-01 till: 

74 000 000 Kronor 
Sjuttiofyra miljoner kronor 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 43 453
Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1 19,1
(marknadsvärde / årshyra år 1)
Direktavkastning, initial 4,5%
(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)
Direktavkastning, år 1 4,5%
(driftnetto år 1 / marknadsvärde)
Marknadsmässig direktavkastning 4,5%
(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

2019-04-04 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Västerås Ran 2 Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2019-04-01
Värdeår: 2019

Tax. värde:      -
Typkod: 320

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Inflation 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
Kalkylränta 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 4,5%

Ekonomisk vakans
Bostäder 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

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

Totalt 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Helår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Hyra bostäder (+) 2 281 3 885 3 962 4 041 4 122 4 205 4 289 4 375 4 462 4 551 4 642 4 735
Hyra lokaler (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyra garage mm (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans bostäder (-) -11 -19 -20 -20 -21 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -24
Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyresrisk/vakans garage mm (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto tillägg och rabatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillägg (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effektiv hyra 2 270 3 865 3 942 4 021 4 102 4 184 4 267 4 353 4 440 4 529 4 619 4 712

Drift och underhåll (-) -307 -523 -533 -544 -555 -566 -577 -589 -601 -613 -625 -637
Fastighetsskatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fastighetsskatt åter (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftnetto före investeringar 1 963 3 342 3 409 3 477 3 547 3 618 3 690 3 764 3 839 3 916 3 994 4 074

Återstående investeringar (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftnetto efter investeringar 1 963 3 342 3 409 3 477 3 547 3 618 3 690 3 764 3 839 3 916 3 994 4 074

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 43 401
Avkastningsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1 19,1
Direktavkastning, initial 4,5%
Direktavkastning, år 1 4,5%
Marknadsmässig direktavkastning 4,5%

26 086

47 826

73 912
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Hyresgästförteckning Fastighet: Västerås Ran 2 Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Löptid Löptid Not

 m², st  Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index (J / N) (J / N) Tkr År
30 bostadslägenheter Bo Bostäder 1 703 2019-04-01 2019-06-30 3 885 2 281 100% 3885 2 281 100% N J -  
Summa/Medel 1 703 3 885 2 281 3 885 2 281 0

* I utgående hyra ingår bashyra, eventuell indexuppräkning samt driftrelaterade tillägg som värme, kyla o.d.;  **Med ingår värme avses att värme har inkluderats i såväl utgående hyra som drift- och underhållskostnader.

Ingår värme 
**)

Utg. total hyra inkl. ev. driftstillägg *) Marknadshyra Moms-pliktig 
HG

Bedömd HG-anpassning
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Fastighet: Västerås Ran 2 Bilaga 1:3

Lokaltyp
Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %
Bostäder 1 703 100 - 1 703 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%
Summa/Medel 1 703 100 0 1 703 100 0 0 0 0 0,0% 0,5%

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Bostäder 3 885 2 281 - 3 885 2 281 - 0 - 3 885 2 281 -
Summa/Medel 3 885 2 281 3 885 2 281 0 0 0 0 3 885 2 281  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Bostäder 523 307 - 344 202 - 136 80 - 43 25 -
Summa/Medel 523 307 344 202 136 80 43 25

Uthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area

Totalt
Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area
Utgående hyra

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi 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. 
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