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1 Uppdragsbeskrivning 

1.1 Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av den blivande tomträtten till del av fastigheten Karlstad Almen 19. 

Inom värderingsobjektet inryms kontorslokaler samt förråd m.m. och cafeteria/matsal om totalt ca 8 080 
kvadratmeter uthyrbar area. Samtliga lokaler är tomställda. Värdebedömningen grundas på att lokalerna i 
bottenvåningen konverteras från kontor till butikslokaler (tre till fem enheter om ca 360 – 600 kvadratmeter 
lokalarea per enhet, totalt ca 1 800 kvadratmeter lokalarea).  

1.2 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Karlstads kommun, genom Fredrik Nilsson. 

1.3 Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Karlstads kommun. 

1.4 Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och tomträttsavgäld. Enligt 
uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag vid en eventuell försäljning. 

1.5 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är september månad 2015. 

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. 
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1.7 Särskilda förutsättningar 
Värdebedömningen grundas på följande förutsättningar: 

� Värderingsobjektet upplåts som tomträtt, d.v.s. de byggnader som finns på fastigheten ägs av 
tomträttsinnehavaren. Tomträtt är en form av nyttjanderätt i fast egendom. Tomträttshavaren har rätt att 
nyttja fastigheten på i princip samma sätt som ägare av fastighet mot en skyldighet att betala ersättning 
i form av årlig avgäld till markägaren (se avsnitt 6).  

� Ny detaljplan som medger ändamålen kontor och handel i bottenvåningen blir antagen och vinner laga 
kraft.  

� Samtliga lokaler är tomställda, varav lokalerna i bottenvåningen konverteras från kontor till 
butikslokaler (tre till fem enheter om ca 360 – 600 kvadratmeter lokalarea per enhet, totalt ca 1 800 
kvadratmeter lokalarea).  

� Den södra delen av fastigheten avstyckas och bildar egen självständig fastighet om ca 4 100 
kvadratmeter tomtareal (se avsnitt 2.2). 

1.8 Besiktning och värderingsunderlag 
Förenklad översiktlig besiktning av fastigheten utfördes 2011-11-01 av Pär Höijer, NAI Svefa. Ingen ny 
besiktning har utförts inom ramen för detta uppdrag. 

Följande offentliga källor har använts:  
• Fastighetsregistret 
• Kommunens planarkiv 
 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren/uppdragsgivaren: 
• Areauppgifter m.m. 
• Inhämtade tekniska uppgifter vid besiktning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAlsvefa 



 

 2015-09-09 4 (19)

Ordernummer: 156046
Fastighetsbeteckning: Karlstad Almen 19

 

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

2 Värderingsobjekt 

2.1 Omgivning 
Värderingsobjektet är beläget i centrala Karlstad. Gatuadresserna är Drottninggatan 32/Älvgatan 7,9. Se kartor i 
bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av flerbostadshus och kommersiella verksamheter såsom kontor och butiker 
m.m. Service finns närmast i närområdet. Allmänna kommunikationer finns i form av tåg och buss inom 
gångavstånd. Större trafikleder (E18) finns på relativt nära avstånd. 

  

2.2 Tomt 
Värderingsobjektet har en markareal av cirka 4 100 kvadratmeter. På värderingsobjektet finns en byggnad som 
upptar cirka 2 100 – 2 200 kvadratmeter byggnadsarea motsvarande ca 50 - 55 procent av markarealen. Den 
obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av parkeringsplatser. Värderingsobjektet är anslutet till 
kommunalt vatten och avlopp. 
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2.3 Byggnadsbeskrivning 
Byggnaden inrymmer fyra plan ovan mark samt källare. Byggnaden uppfördes år 1963 och har moderniserats 
interiört efter år 1980. I byggnaden inryms idag totalt ca 8 080 kvadratmeter lokalarea, fördelat på ca 180 
kontorsrum, åtta sammanträdesrum, 15 arkivlokaler, 30 förråd, motionsrum, ett antal speciallokaler och en 
cafeteria.  

Det förutsätts att lokalerna i gatuplan konverteras och iordningsställs till butikslokaler (tre till fem enheter om ca 
360 – 600 kvadratmeter lokalarea per enhet), varför den totala uthyrbara arean efter nämnda åtgärder bedöms till 
ca 7 800 kvadratmeter lokalarea som fördelas enligt nedan: 

Lokaltyp

m² % Antal
Kontor 6 000 77 -
Butik 1 800 23 -
Summa/Medel 7 800 100

Uthyrbar area

 

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING 

Grundläggning  Betong 
Stomme  Betong 
Bjälklag  Betong 
Fasadmaterial  Plåt 
Fönster  2- och 3-glas 
Yttertak  Troligtvis plåt eller papp 
Värmekälla  Fjärrvärme 
Uppvärmningssystem Vattenburet via radiatorer 
Ventilationssystem Mekanisk T/F 
Antal G- och P-platser 20- 30 st. 
Takhöjd  Normal 

SKICK, STANDARD OCH ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER 

Byggnadens yttre och inre skick bedöms som normalt i relation till ålder och användning. Lokalerna håller en 
relativt normal standard. Med anledning av konvertering till butikslokaler i gatuplan har kostnader, som bedöms 
utifrån statistik och erfarenhet till ca 6 000 – 7 000 kronor per kvadratmeter lokalarea, om ca 11 500 000 kronor 
inkluderats under år 1 och 2.  

Lokalerna bedöms vara flexibla i sin utformning.  

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). 

 

 

 

 

HAlsvefa 



 

 2015-09-09 6 (19)

Ordernummer: 156046
Fastighetsbeteckning: Karlstad Almen 19

 

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

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 

Värdebedömningen grundas på att ny detaljplan som medger ändamålen kontor och handel (i bottenvåningen) 
blir antagen och vinner laga kraft. Byggrätten bedöms bli fullt utnyttjad. 

TAXERING 
Värderingsobjektet bedöms vid en försäljning bli omtaxerad till typkod 325 (hyreshusenhet, huvudsakligen 
lokaler).  
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3 Fastighets- och hyresmarknaden 

3.1 Generella marknadsförutsättningar 
Svensk ekonomi är fortsatt relativt stark och tillväxten stärks även i omvärlden, om än i relativt långsam takt. 
Osäkerheten i såväl svensk ekonomi som i omvärlden kvarstår dock och riskerna för bakslag dominerar 
fortfarande.   

Drivkraften i den svenska ekonomin är framförallt hushållens konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Även 
exporten, som under en längre period varit en besvikelse, väntas få en god tillväxt de närmaste åren. Enligt 
Riksbankens prognos väntas BNP för 2015 och 2016 uppgå till 2,9 respektive 3,6 procent (Konjunkturinstitutets 
prognos pekar på något lägre nivåer). 

Vid Riksbankens sammanträde i juli sänktes reporäntan till -0,35 procent och köpen av statsobligationer 
utökades med ytterligare 45 mdkr som en reaktion på den fortsatta ekonomiska osäkerheten i omvärlden. Detta 
trots att den expansiva penningpolitiken haft effekt med stigande inflation och stärkt konjunktur till följd. 
Räntebanan är i stort sett oförändrad, men lämnar utrymme för ytterligare sänkning vid behov. Vidare har 
Riksbanken signalerat att man har beredskap för ytterligare åtgärder, även mellan de ordinarie penningpolitiska 
mötena. Den expansiva penningpolitiken ses som en förutsättning för att nå inflationsmålet, men samtidigt 
poängteras riskerna med de låga räntorna som bidrar till stigande bostadspriser och en ökad skuldsättning hos de 
svenska hushållen.  

Under 2015 och 2016 väntas sysselsättningen enligt Arbetsförmedlingens prognos öka med 50 000 respektive 61 
000 personer. Trots detta väntas arbetslösheten endast minska till cirka 7,8 respektive 7,4 procent (från 8,0 
procent under 2014) då även tillgången på arbetskraft ökar. De tre storstadsregionerna samt Uppsala och 
Östergötlands län får starkast jobbtillväxt, men antalet jobb blir fler i hela landet. De nya jobben väntas främst 
komma inom offentlig sektor och de delar av det privata näringslivet som har en tydlig koppling till den 
inhemska ekonomin. Kraven på kompetens ökar och det krävs en ökad rörlighet via utbildningsinsatser och 
omlokaliseringar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad sysselsättning. 

Den svenska fastighetsmarknaden har trots lågkonjunktur och det osäkra omvärldsläget varit god med 
bibehållna, eller sjunkande, avkastnings- och prisnivåer inom de flesta segment och geografiska delmarknader.   

Stark efterfrågan, goda finansieringsmöjligheter och förmånliga räntor innebär att transaktionsvolymen nu är 
tillbaka på nivåer motsvarande den vid senaste fastighetshögkonjunkturen. Bedömningen är att den svenska 
fastighetsmarknaden kommer att ses som ett fortsatt intressant investeringsalternativ under det kommande året.  

Objekt i storstads- och tillväxtregionerna – och då främst bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa 
kommersiella objekt – är fortsatt attraktiva investeringar. Riskaptiten har dock ökat med ett stigande intresse för 
kontorsfastigheter utanför A-läge, handelsfastigheter, lager/logistik och hotell.  

Det bedöms finnas potential, om än begränsad, för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för attraktiva objekt 
inom starka delmarkader. Risk för stigande avkastningskrav bedöms främst finnas för objekt med 
investeringsbehov (moderniserings-/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader. 
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3.2 Objektets marknadsförutsättningar 
Karlstad är Värmlands residensstad och största tätort. Orten utgör ett starkt centrum för regionen och har ett 
strategiskt läge mitt emellan Stockholm och Oslo. Karlstads kommun har cirka 88 000 invånare och tillsammans 
med kranskommunerna Hammarö, Grums, Kil och Forshaga uppgår antalet invånare till drygt 130 000. 

I Karlstad finns ett av Sveriges modernaste universitet med cirka 12 500 studenter. Centralsjukhuset är under 
stark utveckling. För några år sedan, till en kostnad av cirka 1,5 mdkr, togs två nya byggnader i bruk och nyligen 
har ytterligare en utbyggnad, kostnadsberäknad till cirka 1,4 mdkr, uppförts. Vidare är många viktiga 
myndigheter etablerade i Karlstad, så som exempelvis Konsumentverket, Pliktverket och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Här finns också världsledande kompetens samlad kring papper, massa och 
förpackningar. Här finns också många tjänsteföretag inom bland annat kommunikation och media. Ett rikskänt 
”profilföretag” är Löfbergs Lila kafferosteri.  

Karlstad är en utpräglad handelsstad under stark utveckling. Här finns ett stort utbud av attraktiva butiker inom 
centrumhandeln samt även ett av Sveriges största externhandelområden (Bergvik). Externhandeln har utvecklats 
stark i Karlstad och nyligen etablerades ytterligare ett handelsområde, Välsviken, som ligger i anslutning till 
östra infarten till Karlstad.  

Karlstad är en uppskattad besöksort. Utvecklingen inom turistnäringen och turistnära branscher har också 
utvecklats positivt i Karlstad. Kontinuerligt ges spännande konserter med mera på någon av ortens scener och 
flera gånger per år uppträder världsartister i Löfbergs Lila arena och Karlstad CCC (Congress and Culture 
Centre) som är en av Nordens största kongressanläggningar. 

Hyresmarknaden för lokaler har förstärkts de senaste åren. Efterfrågan på moderna yteffektiva lokaler med 
centrala lägen är relativt god. Prognosen för det närmaste året är att hyresmarknaden är fortsatt stabil i attraktiva 
lägen men eventuellt dämpas något i sämre lägen. Stora aktörer inom segmentet kommersiella fastigheter är 
Albèr Fastigheter, Thongruppen, Lundbergs, IKEA och Konsum Värmland. På kontorsmarknaden är Klövern 
och Hemfosa (Karolinen Fastigheter) betydande aktörer som förvaltar cirka 117 000 respektive cirka 81 000 
kvadratmeter. 

Lundbergs bygger ett nytt stadshus för kommunen inom området inre hamn. Stadshuset kommer att inrymma 
7 500 kvadratmeter kontorslokaler varav Karlstads kommun tecknat hyresavtal för 75 procent av lokalerna i ett 
första skede. Inflyttning är beräknad till juli 2015. Vidare planeras för ett nytt kontorskomplex, Fanfaren, på en 
tomt belägen mellan E18 och NWT:s tidningshus. Byggplaner finns för 15 000 kvadratmeter kontor i en första 
etapp men bygglov finns för 20 000 kvadratmeter. Tidpunkt för planerad byggstart är i skrivande stund ej 
fastställd. Detaljplanearbete pågår för att möjliggöra byggnation i en andra etapp inom kvarteret avseende 
ytterligare 20 000 kvadratmeter kontor. Det mesta är hemligt kring projektet och det är oklart om och när en 
eventuell byggstart kan äga rum. I takt med att nya kontorsprojekt blir färdigställda kommer det sannolikt att 
medföra en ökad framtida vakansrisk för mindre flexibla och omoderna lokaler.  
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För kontor i Karlstad bedöms marknadsmässiga hyresnivåer, vakans-/hyresrisker och direktavkastningskrav 
normalt ligga inom de intervall som redovisas i tabellerna nedan: 

 

  

För butik i Karlstad bedöms marknadsmässiga hyresnivåer, vakans-/hyresrisker och direktavkastningskrav 
normalt ligga inom de intervall som redovisas i tabellerna nedan: 
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Värderingsobjektet har ett attraktivt läge, vilket bedöms som ett A-läge för kontor och butik. Med beaktande av 
värderingsobjektets specifika egenskaper bedöms efterfrågan som relativt normal. Värderingsobjektet bedöms 
utgöra ett intressant investeringsalternativ. Det bedöms som sannolikt att en köpare kommer modernisera 
kontorslokalerna till högre standard och mer yteffektiva samt möjliggöra för butikslokaler i gatuplan mot 
Drottninggatan. Sannolik köparkategori bedöms främst vara fastighetsbolag, såväl lokala som nationella. 

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. 

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.  

METODTILLÄMPNING 

Värderingen görs här genom att ortsprismetoden och avkastningsmetoden används för att erhålla indikationer på 
fastighetens marknadsvärde.  
 
Dessa metoder är dock inte oberoende av varandra. Värdepåverkande faktorer såsom inflation och 
förräntningskrav bedöms och marknadsanpassas innan de tillämpas i kalkylen. Direktavkastningskravet (som 
används dels för att räkna fram restvärdet och dels för att räkna fram kalkylräntan) har i ortsprismetoden härletts 
med utgångspunkt från på marknaden genomförda försäljningar av likvärdiga fastigheter.   
 
I den sammanfattande bedömningen av marknadsvärdet vägs slutligen resultatet av dessa metoder ihop till en 
sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 
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5 Värdering 

5.1 Ortsprismetod  
Det omsätts normalt mycket få rena köp av kontorsfastigheter på den lokala marknaden. Nedan redovisas 
relevanta köp i Karlstad de senaste åren: 

� Wermlands Invest har under september månad 2014 förvärvat fastigheten Höken 13 och 14 i centrala 
Karlstad till en köpeskilling om 134,5 mkr. Säljare var K/S Karlstad Bymidte. Fastigheten inrymmer 
5 600 kvm bostäder, 2 200 kvm lokaler och 54 parkeringsplatser. Byggnaderna är uppförda på 1980-
talet och den största kommersiella hyresgästen är Stadium.  

 
� Catella Real Estate AG KAG sålde under oktober 2013 kontorsfastigheten Treklövern 1 via sitt bolag 

Jakobsbergsskogen Fastigheter AB. Fastigheten hyrs till Landstinget i Värmland på ett kontrakt som 
sträcker sig till 2021. Fastigheten inrymmer 10 257 kvadratmeter.  Byggår 1990, taxeringsvärde 41,6 
mkr. Köpeskillingen är konfidentiell. 

 
� Den lokala aktören Wermlands Invest har under september 2013 via bolagsaffär förvärvat 

kontorsfastigheten Karlstad Fyrklövern 1 på Knud Dahls väg från Catella KAG. Fastigheten har en 
uthyrbar area om ca 9 100 kvadratmeter och de största hyresgästerna är idag Metso, Karlstads kommun 
och Relacom. Byggår 1983-1989, taxeringsvärde 20,3 mkr. Köpeskillingen är konfidentiell. 
 

� I juni 2011 såldes Karolinen Fastigheter bestående av fem kommersiella fastigheter om totalt 74 600 
kvadratmeter, huvudsakligen kontor till Hemfosa. Säljare var Rutley Capital Partners som i sin tur 
förvärvade fastigheterna 2007 från Sveafastigheter. Köpeskillingen är inte officiell men uppges ligga 
strax under 1 miljard. Uthyrningsgraden uppges ha legat på cirka 95 procent. Hyresgästerna avser 
främst myndigheter som Försvarsmakten, Landstinget, Länsstyrelsen och Försäkringskassan. 
Köpeskillingen 2007 var 1,005 miljarder, motsvarande cirka 13 500 kronor per kvadratmeter och där 
köparen då uppgav en direktavkastning om låga 5,85 procent.  

 
� Fastigheten Björnen 4 i centrum förvärvades i juli 2011 av Fastighets Ab Järnkilen för 15 000 000 

kronor. Säljare var Länsförsäkringar Värmland Fastigheter Ab. Fastigheten inrymmer 1 510 
kvadratmeter uthyrbar area, varav 100 procent lokaler, med värdeår 1987. Priset motsvarar ca 9 900 
kr/kvm och direktavkastningen bedöms till mellan 7,00 – 7,50 procent. 

� Gruvan 1 (Gamla posthuset) såldes i september 2011. Fastigheten som inrymmer cirka 5 000 
kvadratmeter varav äldreboende (43 %), kontor (27 %) och en mindre del hyresbostäder (11 %) samt 
dansstudio, butik och restaurang såldes till en köpeskilling om 66 mkr, motsvarande 13 200 kronor per 
kvadratmeter. Köpare var Ruds Gård Fastigheter (lokal aktör) och säljare var dansk Bymidte. 
Direktavkastningen för köpet bedöms till 6,5 procent. Fastigheten har ett centralt läge. 

� I maj 2009 sålde Kungsleden fastigheten Lantmätaren 9 i centrala Karlstad till en köpeskilling om 30 
mkr, motsvarande cirka 11 100 kronor per kvadratmeter. Fastigheten inrymmer kontor och 
vårdbostäder. Den initiala direktavkastningen för köpet bedöms till cirka 6,7 procent.   
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Nedanstående transaktioner berör handelsfastigheter i Karlstad: 

� I den södra delen av Bergviks externhandelsområde förvärvades fastigheterna Karlstad Riksdalern 2 
och 3 under våren och hösten 2012 av Hemfosa till en sammanlagd köpeskilling om cirka 84 mkr. 
Säljare var ett danskt kommanditbolag. Objekten inrymmer butiker (hyresgäster Team Sportia och en 
vakant lokal om cirka 2 200 kvm, f.d. Elgiganten) om totalt cirka 5 600 kvadratmeter. Priset motsvarar 
cirka 15 000 kronor per kvadratmeter men då ska noteras att cirka 40 procent av lokalytan var vakant. 

� I maj 2011 förvärvade den lokala aktören Albér Fastigheter (genom bolagsaffär) två gallerior belägna i 
fastigheterna Duvan 3, 13 (Duvanhuset) och Höken 13 (15-huset) för en köpeskilling om 480 mkr. 
Säljare var danska Proark/Ejendomsinvestkoncernen. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka        
25 600 kvadratmeter och avser främst butikslokaler (56 %) men också kontor (19 %), hotell och 
bostäder. Utöver detta finns ett större parkeringsgarage. Köpeskillingen motsvarar ett kvadratmeterpris 
om cirka 18 700 kronor per kvadratmeter (exklusive ytan för garage). Direktavkastningen bedöms ligga 
i nivå kring 7 procent. Efter förvärvet har omfattande renoveringar och ombyggnader ägt rum. 

 
� Under hösten 2010 sålde Kungsleden handelsfastigheten Karlstad Gräsroten 1 till norska investerare för 

en köpeskilling om 72 000 000 kronor, motsvarande ca 8 180 kronor per kvadratmeter (obs, del av 
arean utgör ”växthus”). Direktavkastningen för köpet bedöms till 7,2 procent. Fastigheten är uthyrd till 
Plantagen med ett relativt långt hyreskontrakt. Plantagen hyr i sin tur ut delar av lokalerna till EM-
möbler (andrahandskontrakt).  

 

RESULTAT 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, såsom läge, hyresnivåer, uthyrningsgrad, skick och 
standard m.m., bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet uppgå till runt 7,00 
procent (viktat).  

5.2 Avkastningsmetod 

KALKYLPERIODEN 

Kalkylperioden löper från och med september månad 2015 till och med augusti månad år 2025. 

INFLATION 

Under 2015 respektive 2016 har ett inflationsantagande om 0,2 respektive 1,5 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 7,0 procent.  
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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 7,0 procent. 

HYROR 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp.  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats
Kontor - - 7 200 1 200 - 7 200 1 200 -
Butik - - 4 860 2 700 - 4 860 2 700 -
Summa/Medel 12 060 1 546 12 060 1 546  

Totalt
Marknadsmässig hyra

Uthyrd area
Utgående hyra

Vakanta ytor

 

Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning, värme och övriga driftsrelaterade tillägg. Ersättning för 
fastighetsskatt är exkluderad från hyrorna. Hyresutvecklingen för lokalerna 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. 

VAKANSER 

Värderingsobjektets förutsätts vara tomställd vid kalkylstart. 

Lokaltyp
Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %
Kontor 6 000 77 - - 6 000 100 - 100,0% 7,5%
Butik 1 800 23 - - 1 800 100 - 100,0% 5,0%
Summa/Medel 7 800 100 7 800 100 100,0% 6,5%

Uthyrd areaUthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd area

 

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för långsiktiga 
vakanser och hyresförluster som relativt normala. För lokalerna bedöms vakansgraden sjunka successivt med 
tiden. Den långsiktiga vakans-/hyresrisken för lokalerna har i genomsnitt bedömts till 7,5 resp. 5,0 procent. 

DRIFT OCH UNDERHÅLL 

Uppgifter om faktiska kostnader har inte erhållits utan bedömts genom 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
Kontor 1 950 325 - 1 020 170 - 750 125 - 180 30 -
Butik 495 275 - 306 170 - 135 75 - 54 30 -
Summa/Medel 2 445 313 1 326 170 885 113 234 30

Bedömd D&U-kostnad
AdministrationPeriodiskt underhållDrift och löpande underhåll

Varav
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Kostnaden för periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderingsobjektets 
livslängd. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling.  

INVESTERINGAR/HYRESGÄSTANPASSNINGAR 

Med anledning av konvertering till butikslokaler i gatuplan har kostnader, som bedöms utifrån statistik och 
erfarenhet till ca 6 000 – 7 000 kronor per kvadratmeter lokalarea, om ca 11 500 000 kronor inkluderats under år 
1 och 2.  

FASTIGHETSSKATT 

För lokalerna utgår fastighetsskatt med 1,0 procent av taxeringsvärdet. Det förutsätts att hela fastighetsskatten 
återfås från hyresgästerna.  

TOMTRÄTTSAVGÄLD 

Se avsnitt 6. Tomträttsavgälden bedöms till 663 000 kr/år förutsatt en avgäldsperiod om tio år. 

RESULTAT 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till cirka 12 300 kronor per 
kvadratmeter uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 95 800 000 kronor (se bilaga 1:1). 

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 lokaler % 10,0% 14 904 15,6%
Drift och underhåll % 5,0% -1 713 -1,8%
Inflation %-enheter 1,0% 9 210 9,6%
Vakans lokaler %-enheter 5,0% -8 499 -8,9%
Kalkylränta %-enheter 1,0% -7 469 -7,8%
Direktavkastning för restvärde %-enheter 1,0% -7 348 -7,7%

Värdeförändring
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6 Tomträttsavgäld 

Värdebedömningen baseras på att byggrätten om totalt 9 360 kvadratmeter BTA (den totala uthyrbara arean 
multiplicerat med Skatteverkets omräkningstal för lokaler, 1,20) fördelas enligt nedan: 

• Handel: 23 procent av byggrätten för lokaler, 0,23*9 360 = 2 153 kvadratmeter BTA 
• Kontor: 77 procent av byggrätten för lokaler, 0,77*9 750 = 7 207 kvadratmeter BTA 

6.1 Byggrättsvärde  
Det görs generellt få köp av centralt belägna byggrätter för lokaler på den lokala marknaden. Generellt kan sägas 
att byggrättsvärden är mycket varierande och känsliga för svängningar i konjunkturen.  

En ortsprisundersökning har genomförts avseende byggrätter för kommersiella lokaler inom Karlstad tätort. Det 
har sedan februari 2010 skett 29 lagfarna överlåtelser av obebyggda hyreshusenheter inom Karlstad tätort. Efter 
gallring med avseende på planförhållanden och orena köp återstår nedanstående köp. 

Byggrätt enligt Bedömd byggrätt Pris Pris
# Kommun Fastighet Köpedatum Pris Tkr plan (kvm BTA) (kvm BTA)* Kr/kvm BTA Kr/kvm BTA
1 Karlstad PINASSEN 2 2011-06-30 14 600 20 600 12 000 709 1 217
2 Karlstad BARKASSEN 5 2010-06-29 11 000 9 600 7 000 1 146 1 571
3 Karlstad MERCURIUS 16** 2010-03-15 9 755 3 520 3 520 2 771 2 771
Medel 1 542 1 853   

*Den bedömda byggrätten utgår från att hela byggrätten enligt plan inte kan utnyttjas. Detta med anledning av 
att de äldre detaljplanerna medger en mycket hög byggrätt, som i praktiken inte alltid går att utnyttja och vad 
som är ekonomsikt möjligt. Skulle hela byggrätten utnyttjas, måste underjordiskt garage anläggas för att 
uppfylla parkeringsnormen, vilket gör att byggkostnaderna ökar avsevärt. Den bedömda byggrätten avser vad 
som faktiskt byggts eller planerats inom jämförelseobjektet, vilket visar ett bedömt pris med hänsyn till 
marknaden. 

**Fastigheten Mercurius 16 kommer att bebyggas med centrumhandel och till viss del även bostäder och anses 
vara ett bra jämförelseobjekt med en köpeskilling om knappt 2 800 kronor per kvadratmeter BTA. Fastigheten 
utgör ett intressant jämförelseobjekt, då dess försäljningspris ligger i linje med vad som kan förväntas i centrala 
Karlstad. Eftersom det även innefattar bostäder bedöms köpeskillingen för handel till cirka 2 500 kronor per 
kvadratmeter BTA. Köpet skedde 2010 och sedan dess har planarbete pågått. 

Inom fastigheten Barkassen 5 uppför Lundbergs 5 700 kvadratmeter LOA kontor, vilket enligt deras egna 
bedömningar motsvarar cirka 7 000 kvadratmeter BTA. Fastigheten förvärvades 2010-06-29 från Kontorshuset 
Inre Hamn AB och köpeskillingen bedöms till cirka 1 600 kronor per kvadratmeter BTA. Köpet anses som det 
bästa jämförelseobjektet då det sålts mellan två privata bolag. Läget bedöms som ett sämre A-läge för kontor. 
Inom fastigheten kommer dock ett underjordiskt garage anläggas. 

Fastigheten Pinassen 2 såldes 2011-06-30 till en köpeskilling om 14 600 000 kronor. Inom fastigheten planerar 
Klövern att uppföra kontor. Säljare var Karlstad kommun och priset per kvadratmeter BTA bedöms till cirka 
1 200 kronor per kvadratmeter BTA. Läget bedöms som ett sämre A-läge för kontor. 
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Jämförelsematerialet är inte tillräckligt för en bedömning med ortsprismetoden och sökningen har därför 
breddats till andra orter med liknande storlek som Karlstad där förvärv har skett. 

� Under februari 2010 meddelade Lundbergs via ett pressmeddelande att de tecknat ett avtal om att 
förvärva del av fastigheten Konsuln 3 i Linköping av dåvarande LKF (Lejonfastigheter). Avtalet 
tecknades till en köpeskilling som uppgår till 66,5 miljoner kronor. Tillträde sker när detaljplan för 
området vunnit laga kraft. Detaljplanen har antagits men är i dagsläget överklagad. Detaljplanen anger 
centrum och bostadsbebyggelse inom kvartersmarken. Detaljplanens avsikter för ny bebyggelse är en 
byggnad för kontor och handel på omkring 15 000 – 16 000 kvadratmeter BTA samt ett flerbostadshus i 
åtta våningar om cirka 3 600 BTA. Antal BTA utslaget på köpeskillingen indikerar på ett pris på mellan 
3 400 och 3 600 kronor per kvadratmeter BTA. 

� Midroc förvärvade i novmeber 2010 en byggrätt för hotell/bostäder/biograf/kontor i centrala 
Helsingborg. Byggrätten uppgår till 20 792 kvadratmeter BTA, varav cirka hälften utgörs av hotell. 
Köpeskillingen uppgick till 52 710 000 kronor, vilket motsvarar cirka 2 535 kronor per kvadratmeter 
BTA. 

� Fastigheten Örebro Olaus Petri 3:244 såldes av Jernhusen under slutet av 2014 genom bolag till ett 
underliggande fastighetsvärde om cirka 40 000 000 kronor. Byggrätten för kontor uppgår till cirka 
18 000 kvadratmeter BTA och köpare var Aspholmen Fastigheter. Priset motsvarar cirka 2 200 kronor 
per kvadratmeter BTA och fastigheten är belägen i ett svagt A-läge invid resecentrum. 

RESULTAT 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, såsom dess läge, anses värderingsobjektets värde 
sammantaget ligga i nivå med vissa av försäljningarna. Det som kan utläsas av ortsprisanalysen är ökade priser 
på välbelägna byggrätter för kommersiella lokaler de senaste åren, vilket också speglar marknaden nationellt och 
lokalt. För kontor och butiker i detta mikroläge bedöms efterfrågan som relativt hög. 

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 2 300 – 2 600 kronor per kvadratmeter BTA för 
handel, vilket motsvarar ett totalt värde inom intervallet ca 4 950 000 till 5 600 000 kronor. 

Byggrättsvärdet för kontorslokaler bedöms ligga inom intervallet 2 000 – 2 200 kronor per kvadratmeter BTA, 
vilket motsvarar ett totalt värde inom intervallet ca 14 400 000 till 15 850 000 kronor. 

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett totalt värde inom intervallet ca 19 350 000 – 21 450 000 kronor.  

Marknadsvärdet av värderingsobjektets byggrättsvärde bedöms sammantaget till 20 400 000 kronor. 

6.2 Bedömning av tomträttsavgäld 

AVGÄLDSRÄNTA 

Praxis och dess tillämpning vad gäller avgäldsränta har prövats av Svea Hovrätt (dom 2012-01-31 i mål nummer 
F 5259-10 m.fl.). Hovrätten uttalade att anledning att frångå en procentsats som blivit praxis finns enbart om 
bedömningen av ny avgäldsränta kan göras med betydande säkerhet eller om avgäldsräntan kan bedömas avvika 
stort från den praxis som tidigare gällt. Principerna för bedömning av realräntan finns i NJA 1986 s. 272. 
Realräntan bedöms till 3,0 procent. Till detta kommer en triangeleffekt som utgår från Riksbankens 
inflationsmål om 2,0 procent per år. Sammantaget ger praxis en avgäldsränta om 3,25 procent för 
avgäldsperioder om tio år och 3,5 procent för avgäldsperioder om 20 år. 
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Avgäldsräntan har bedömts från de förutsättningar som finns vid värdetidpunkten, vilket innebär en avgäldsränta 
om 3,25 procent med en avgäldsperiod om 10 år. 

AVGÄLDSUNDERLAG 

Avgäldsunderlaget ska motsvara markens värde i obebyggt skick vid omregleringstidpunkten, vilket motsvarar 
marknadsvärdet som under punkt 6.1 bedömts till 20 400 000 kronor, vilket multiplicerat med en avgäldsränta 
om 3,25 procent ger en tomträttsavgäld om 663 000 kronor. 

BEDÖMD TOMTRÄTTSAVGÄLD 

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms tomträttsavgälden för värderingsobjektet del av Karlstad 
Almen 19 vid värdetidpunkten september månad 2015 till: 

 

663 000 kr/år 
Sexhundrasextiotretusen kronor per år 
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7 Scenario - marknadsvärde för mark och byggnad (fastighet) 

Ifall värderingsobjektet skulle säljas utan tomträtt, dvs. att köparen äger både mark och byggnad (fastighet), 
bedöms det avkastningsbaserade för värderingsobjektet till cirka 13 300 kronor per kvadratmeter uthyrbar area, 
vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 104 000 000 kronor (se kassaflödesanalys nedan). 

KASSAFLÖDESANALYS Tomträtten till: Karlstad Almen 19, del av Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2015-09-01
Värdeår: -

Tax. värde:      -
Typkod: 325

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Inflation 0,2% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Kalkylränta 7,3% 8,7% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 7,0%

Ekonomisk vakans
Bostäder
Lokaler 100,0% 50,0% 25,0% 6,0% 4,5% 4,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Garage / P-platser
Totalt 100,0% 50,0% 25,0% 6,0% 4,5% 4,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Delår Delår
Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Hyra bostäder (+)
Hyra lokaler (+) (1 546) 3 998 12 241 12 486 12 735 12 990 13 250 13 515 13 785 14 061 14 342 9 779
Hyra garage mm (+)

Hyresrisk/vakans bostäder (-)
Hyresrisk/vakans lokaler (-) -(1 546) -3 998 -6 120 -3 121 -760 -582 -593 -877 -895 -913 -931 -635
Hyresrisk/vakans garage mm (-)

Netto tillägg och rabatter
Effektiv hyra 6 120 9 364 11 975 12 408 12 657 12 637 12 890 13 148 13 411 9 144

Drift och underhåll (-) -(313) -811 -2 470 -2 515 -2 565 -2 617 -2 669 -2 722 -2 777 -2 832 -2 889 -1 970
Fastighetsskatt (-)
Fastighetsskatt åter (+)
Tomträttsavgäld (-)
Driftnetto före investeringar -(313) -811 3 650 6 849 9 410 9 792 9 988 9 915 10 113 10 316 10 522 7 174

Återstående investeringar (737) -5 750 -5 836
Driftnetto efter investeringar -(1 051) -6 561 -2 186 6 849 9 410 9 792 9 988 9 915 10 113 10 316 10 522 7 174

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 13 326
Avkastningsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1  -   
Direktavkastning, initial -2,4%
Direktavkastning, år 1 -7,9%
Marknadsmässig direktavkastning 8,5%

40 735

63 210

103 946
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Ordernummer: 156046
Fastighetsbeteckning: Karlstad Almen 19

 

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

8 Slutsatser 

8.1 Resultat 
Ortsprismetoden   ej tillämpbar 
Avkastningsmetoden   cirka 95 800 000 kronor 

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen läggs i detta fall störst tonvikt vid resultatet från 
avkastningsanalysen på grund av bristfälligt ortsprismaterial. 

8.2 Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet del av 
Karlstad Almen 19 vid värdetidpunkten september månad 2015 till: 

 

96 000 000 kronor 
Nittiosex miljoner kronor 

 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 12 308

Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   

Bruttokapitalisering, år 1  -   

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial -3,2%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 -9,2%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 8,5%  
 

Örebro 2015-09-09 

   

John Eriksson    
Fastighetsanalytiker 
Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 
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Ordernummer: 156046
Fastighetsbeteckning: Karlstad Almen 19

 

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

KASSAFLÖDESANALYS Tomträtten till: Karlstad Almen 19, del av Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2015-09-01
Värdeår: -

Tax. värde:      -
Typkod: 325

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Inflation 0,2% 1,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Kalkylränta 7,3% 8,7% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 7,0%

Ekonomisk vakans
Bostäder
Lokaler 100,0% 50,0% 25,0% 6,0% 4,5% 4,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Garage / P-platser
Totalt 100,0% 50,0% 25,0% 6,0% 4,5% 4,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Delår Delår
Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Hyra bostäder (+)
Hyra lokaler (+) (1 546) 3 998 12 241 12 486 12 735 12 990 13 250 13 515 13 785 14 061 14 342 9 779
Hyra garage mm (+)

Hyresrisk/vakans bostäder (-)
Hyresrisk/vakans lokaler (-) -(1 546) -3 998 -6 120 -3 121 -760 -582 -593 -877 -895 -913 -931 -635
Hyresrisk/vakans garage mm (-)

Netto tillägg och rabatter
Effektiv hyra 6 120 9 364 11 975 12 408 12 657 12 637 12 890 13 148 13 411 9 144

Drift och underhåll (-) -(313) -811 -2 470 -2 515 -2 565 -2 617 -2 669 -2 722 -2 777 -2 832 -2 889 -1 970
Fastighetsskatt (-)
Fastighetsskatt åter (+)
Tomträttsavgäld (-) (85) -220 -663 -663 -663 -663 -663 -663 -663 -663 -663 -443
Driftnetto före investeringar -(398) -1 030 2 987 6 186 8 747 9 129 9 325 9 252 9 450 9 653 9 859 6 731

Återstående investeringar (737) -5 750 -5 836
Driftnetto efter investeringar -(1 136) -6 780 -2 849 6 186 8 747 9 129 9 325 9 252 9 450 9 653 9 859 6 731

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 12 283
Avkastningsvärde / taxeringsvärde  -   
Bruttokapitalisering, år 1  -   
Direktavkastning, initial -3,2%
Direktavkastning, år 1 -9,2%
Marknadsmässig direktavkastning 8,5%

36 502

59 306

95 807
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Ordernummer: 156046
Fastighetsbeteckning: Karlstad Almen 19

 

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Hyresgästförteckning Tomträtten till: Karlstad Almen 19, del av Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Area Löptid Löptid

 m², st  Fr o m T o m Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (J / N)
Kontorslokaler, plan 1-3 K 6 000 2015-09-01 2015-12-31 0 0 100% 7 200 1 200 100% 0 0 J J N
Butikslokaler, plan 0 Bu 1 800 2015-09-01 2020-03-31 0 0 100% 4 860 2 700 100% 0 0 J J N
Summa/Medel 7 800 0 0 12 060 1 546 0 0

Marknadshyra Egen-
användare

Ingår 
värme

Moms-
pliktig HG

Utgående hyra Fastighetsskatt åter
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Ordernummer: 156046
Fastighetsbeteckning: Karlstad Almen 19

 

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Tomträtten till: Karlstad Almen 19, del av Bilaga 1:3

Lokaltyp
Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %
Kontor 6 000 77 - - 6 000 100 - 100,0% 7,5% #
Butik 1 800 23 - - 1 800 100 - 100,0% 5,0% #
Summa/Medel 7 800 100 7 800 100 100,0% 6,5% #

#
#

Lokaltyp #
#
#

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats #
Kontor - - 7 200 1 200 - 7 200 1 200 -
Butik - - 4 860 2 700 - 4 860 2 700 -
Summa/Medel 12 060 1 546 12 060 1 546  

#
#

Lokaltyp #
#
#

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats #
Kontor 1 950 325 - 1 020 170 - 750 125 - 180 30 - #
Butik 495 275 - 306 170 - 135 75 - 54 30 - #
Summa/Medel 2 445 313 1 326 170 885 113 234 30 #

Uthyrd areaUthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd area

Totalt
Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area
Utgående hyra

AdministrationPeriodiskt underhållDrift och löpande underhåll
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

KARLSTAD ALMEN 19
Nyckel: 170028563

1999-06-22 1988-08-24 2015-04-13

Församling
KARLSTADS
DOMKYRKOFÖRSAML

ADRESS
Adress
Drottninggatan  32
652 25 Karlstad
Älvgatan  7, 9
652 25 Karlstad

LÄGE, KARTA
Område N(SWEREF 99) E(SWEREF 99) N(Lokalt) E(Lokalt) Registerkarta
1 6583315.4 414557.4 KARLSTAD

AVSKILD MARK
Beteckning Status
KARLSTAD ALMEN 20

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 7063 kvm 7063 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1850
KARLSTADS KOMMUN
651 84 KARLSTAD
: 1966-05-11
Köpeskilling: Ingen redovisad köpeskilling.
Anmärkning: ANMÄRKNING 87/489

1/1 1968-01-24 68/47

ANTECKNINGAR, INSKRIVNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: STADSDELEN
TINGVALLASTADEN(KVARTER
ET ALMEN)

1961-10-03 1780K-292/1961
1780  1780K-01-614

Bestämmelser Datum Akt
Byggnadsminne: ALMEN 19 1966-03-15 1780K-01-P93/119
Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning: Registrerad: 2006-09-19 2153:0030:0001

10215300300001

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp  berörkrets Rättighetsbeteckning
VATTEN Förmån Officialservitut 1780K-99/37.2
VÄG Last Officialservitut 1780K-99/37.1

TAXERINGSINFORMATION
Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår
SPECIALENHET, ALLMÄN
BYGGNAD (828) 435914-2

2014 2013

Utgör taxeringsenhet och
omfattar del av registerfastighet.
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1850 1/1 Lagfaren/Tomträttsinneh. Primärkommuner,

borgerliga
KARLSTADS KOMMUN
651 84 KARLSTAD
Taxeringsenhet Uppgiftsår Taxeringsår
HYRESHUSENHET,
BOSTÄDER OCH LOKALER
(321) 725772-3

2014 2013

Utgör taxeringsenhet och
omfattar del av registerfastighet.
Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark
3 742 000 SEK 2 533 000 SEK 1 209 000 SEK
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING KARLSTAD ALMEN  19
NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, 103 66  STOCKHOLM, Tel: 08-441 15 50
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2015-04-16 13:43
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212000-1850 1/1 Lagfaren/Tomträttsinneh. Primärkommuner,
borgerliga

KARLSTADS KOMMUN
651 84 KARLSTAD
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 300975660 (Id-vemark 301014536)
Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak
1 231 000 SEK Okänd
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Tillbyggnadskostnad
1929 1750
Bostadsyta Under byggnad Hyra Årtal hyresnivå
308 kvm Nej 193 000 SEK/år

Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 300975661 (Id-vemark 301017383)
Taxvärde Värde före ev. justering Justeringsorsak
1 302 000 SEK Okänd
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Tillbyggnadskostnad
1929 1750
Lokalyta Under byggnad Hyra Årtal hyresnivå
361 kvm Nej 273 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 301014536
Taxvärde Riktvärdeområde Värde före ev. justering Justeringsorsak
654 000 SEK 1780072 Okänd
Byggrätt Klassificering Riktvärde byggrätt
385 kvm Uppgift saknas 1 700 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 301017383
Taxvärde Riktvärdeområde Värde före ev. justering Justeringsorsak
555 000 SEK 1780072 Okänd
Yta byggrätt Klassificering Riktvärde byggrätt
397 kvm Uppgift saknas 1 400 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 0000-00-00 1780K-16/1962
Tomtmätning 1961-11-10 1780K-330/1961

URSPRUNG
KARLSTAD ALMEN 7
KARLSTAD ALMEN 9
KARLSTAD ALMEN 10
KARLSTAD ALMEN 11
KARLSTAD ALMEN 16
KARLSTAD 1:9
KARLSTAD 1:12
KARLSTAD 1:11
KARLSTAD ALMEN 13
KARLSTAD 1:10

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
S-KARLSTAD ALMEN 19 1988-02-10 1780-88/1

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING KARLSTAD ALMEN  19
NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, 103 66  STOCKHOLM, Tel: 08-441 15 50

Sidan 2 av 6
2015-04-16 13:43



KARTA DIREKT
Alla områden; Sverigekartan; 1:1000000; topowebb-skikt:administrativ_indelning; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING KARLSTAD ALMEN  19
NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, 103 66  STOCKHOLM, Tel: 08-441 15 50
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Alla områden; Vägkartan; 1:100000; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING KARLSTAD ALMEN  19
NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, 103 66  STOCKHOLM, Tel: 08-441 15 50
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Alla områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING KARLSTAD ALMEN  19
NAI Svefa, Drottninggatan 78, 3 tr, 103 66  STOCKHOLM, Tel: 08-441 15 50
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   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. 




