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VÄRDERINGSUPPDRAGET

Bedömning av objektets marknadsvärde/ byggrättsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning
på den öppna fastighetsmarknaden, under normala omständigheter.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Utförd besiktning är ej av sådan karaktär att den uppfyller säljarens
upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt JB § 4:19

UNDERLAG FÖR
VÄRDERINGEN

-Besiktning av fastigheten utförd 2014-av Arne Nethander.
-Förevisande vid besiktningen var Eigil Jakobsen.
-Utdrag ur fastighetsdataregistret
-Planförhållanden

OBJEKTSBESKRIVNING
Allmänt

Värderingsobjektet utgörs av ett flerbostadshus i 3 våningar belägen i
centrala Torslanda. Fastigheten kommer att inrymmer 600 kvm
bostadslägenheter,5300 kvm livsmedelsbutik,1.550 kvm
friskvårdslokal, 520 kvm kontor samt 155 garageplatser. Samr en
byggrätt om ca 1.600 kvm
Bostadsläget uppfattas som ett av de bättre centrala lägena i stadsdelen.
Omgivande bebyggelse utgöres av bostäder, kontor, skolor, butiker och
restauranger.
Byggnaden kommer att uppföras under år 2015-16
Den totala boarean har beräknats till ca 600 kvm, övrig area utgörs av
förråd.
Lokalytan för butiker och kontor uppgår till 7.370 kvm.
Garage yta om 6.000 kvm
Som helhet ger byggnaden ett stabilt och gediget intryck, är välhållen
och uppvisar mycket god exteriör och interiör miljö.

Sid.2
Göteborg Amhult 206:1
TOMTBESKRIVNING

Trevligt planerad innergård med stensattaytor samt med grön- och
lekytor.

Areal

6.848 kvm

Vatten/avlopp

Kommunalt anslutet.

Servitut

Systematisk servitutsutredning är ej verkställd.

BYGGNAD
Kortfattad beskrivning

Bostadsbyggnaden kommer att uppförd i 3 plan jämte källare.
Byggnadsår 2015-16

Uthyrningsbara areor

Plan 1: Livsmedelsbutik
Plan 2 lägenheter,
Friskvård, kontor
Plan 3 Byggrätt
Källarplanet Garage 155 pl
Totalt

PLANFÖRHÅLLANDEN

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 2011-11-29

EKONOMISKA
FASTIGHETSDATA
Taxeringsvärde 2013

Markvärde:
Byggnadsvärde:
Totalt

10.600.000

Typkod:

310, hyreshusenhet, tomtmark

10.600.000 kronor

ca 5300 kvm
ca 600 kvm
ca 2.070 kvm
ca 1.600 kvm
ca 6.000 kvm
15.570 kvm

Sid. 3
Göteborg Amhult 206:1

Bedömda och utdebiterade hyror
på årsbasis under
år 2015
Hyresgäst/ Bostad
Kvm

Årshyra tkr ,

(cirka)

Lägenheter
Livsmedel
Friskvård
Kontor
Garage

600
5.300
1.550
520
155 st

Hyra kr/kvm

2015

T=totalhyra

1.200
10.070
2.325
780
1.488
15.863

Kontrakt
till

T= 2..000
K= 1.900
K= 1.500
K= 1.500
9.600/ st år

Totalt

7.970

1.804 , exkl. garage hyra

Anmärkning

Bedömda hyrorna bedöms vara marknadsanpassade

Hyresrisk

Kalkylen har belastats med en hyresrisk vid ovanstående hyressättning.
Ca 5 % 85.000 kr

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt har beräknats med 1.270 kronor per lägenhet och år eller
totalt ca 38 tkr.
Någon förändring av uttaget av fastighetsskatt har ej beaktats under
kalkylperioden

Drift och underhåll

Bedömning av utbetalningar för drift och underhåll, exkl. värme har
uppskattats utifrån erfarenhetsmässig kännedom om liknande objekt.
Under år 2014 antages utbetalningarna uppgå till följande:
Bostadsarea
Butik/lokaler
Garage
Totalt

600 kvm x 400,-=
7.370 kvm x 200,-=
6.000 kvm x 40 kr/kvm

240 tkr
1.474 tkr
220 tkr
1.934tkr

Drift och underhållsbetalningarna bedöms komma att öka i takt med den
antagna inflationen.

Sid. 4
Göteborg Amhult
VÄRDERING

206:1

Marknadsvärdet bedöms vanligen med ledning av ortsprismetoden som
bygger på jämförelser med genomförda köp av liknande fastigheter och
utifrån en marknadssimulering genomförd med en kassaflödeskalkyl där
marknadens förväntningar om hyror, utveckling, avkastningskrav etc.
beaktas. Resultat av dessa metoder vägs ihop till en slutlig bedömning
av marknadsvärdet.
Till grund för bedömningen ligger en analys av den lokala marknaden
och de omvärldsfaktorer som påverkar fastighetspriserna.

Sid. 5
Göteborg Amhult 206:1
Marknad
Utbudet av välbelägna hyreshus inom Torslanda församling är mycket
begränsat och efterfrågan uppfattas som stor.
.
.Ortsprismetoden
Ett mycket begränsat ortsprismaterial kan inte ligga till grund för en
konventionell ortsprisvärdering, men ger viss ledning vid värderingen.

Avkastningsmetoden
Kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som
innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas
ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetton, det
egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.
Kalkylperiod

2014-01-01—2019-01-01

Inflation

Inflationen bedöms till 2,0% per år.

Kalkylräntan

Kalkylräntan bedöms till 6,5%.
Bedömda marknadsanpassadehyror. 15863 tkr
Hyrorna är totalhyror och har uppräknats i takt med den antagna
inflationen.

Drift och underhåll

Bedömda kostnader för drift och underhåll har inlagts i kalkylen med
1.934 tkr.
Drift och underhållskostnaderna har uppräknats i takt med den antagna
inflationen.

Fastighetsskatt

Bedömd fastighetsskatt har inlagts med 38tkr/år.
Utdebeteras på hyrestagarna

Finansiering

Låneutbetalningarna har beräknats med ett kalkyllån på 100.000 tkr.
Räntekravet på lånat kaptal bedöms till 2,5%, lånet har beräknats som
ett 30-årigt serielån.

Sid. 6
Göteborg Amhult 206:1

Restvärde

Restvärdet utgörs av det marknadsvärde, som fastigheten har i slutet av
kalkylperioden. Marknadsvärdet vid kalkylperiodens slut har bedömts
utifrån 4,5% nettokapitalisering på det prognostiserade driftnettot för
året efter det sista kalkylåret.

Kalkylresultat

Kassaflödesanalysen ger med givna förutsättningar ett värde av
323.676tkr. Mellan värdetidpunkten och restvärdetidpunkten erhålls en
nominell värdeökning på ca 0,82% per år.

Byggkostnaderna uppgår till enligt fastighetsägarens kalkyler till
Bostad
Butik,kontor
P-platser

ca 20.000 kr/kvm
ca 13.000 kr/kvm
ca 120.000 kr /st

Summa kostnader
Bostad
20.000 kr x 600 kvm = 12.000 tkr
Övriga ytor

P-platser

Byggrättsvärde beräknat

13.000 kr x 7370 kvm = 95.810 tkr

120.000 kr /st x 155 st = 18.600 tkr

Summa produktionskostnad

126.410 tkr

Marknadsvärde på fastigheterna
Produktionskostnad
Värde på BOA och LOA

ca 323.676 tkr
ca 126.410 tkr
ca 197.266 tkr

Värde / kvm

14.120 kr/kvm

Byggmästarekalkyl
Om fastigheten skall säljas på den öppna marknaden bedömer vi att ca 70% av
projektets värde tillfaller projektutvecklaren och resterande 30 % av värdet tillfaller
markägaren. Enligt vår bedömning har värdet på fastigheten ökat på grund av att det
aktuella projektet som beskrivs i detta utlåtande är så pass framskridet.
Vinstdelningsprincipen ovan om 70/30 bedöms därför som rimlig ur
marknadsvärdesynpunkt.

Marknadsvärdet bedöms till ca 30% x 197.266.000 = 59.179.800 kr/ 7970=
7.425 kr/kvm

Byggrätsvärdet med garageytan uppgår till 4.236 kr/kvm.
Den totala ytan inklusive plan 3 uppgåt till 15.863 kvm vilket motsvarar ett
byggrättsvärde på fastigheten Amhult 206:1 till 66.989 tkr

Marknadsvärdet av fastighetens byggrätter Göteborg Amhult 206:1 bedöms vid
värdetidpunkten uppgå till:

Sextiosjumiljoner/67.000.000/kronor

7.402 Kronor / kvadratmeter
exklusiva garage yta

Göteborg 2014-12-04

VärderingsInstitutet
i Västra Sverige AB
Arne Nethander
Fastighetsvärderare, ASPECT/SFF

Urban Lönn
Auk.t Fastighetsvärderare, ASPECT/SFF

Kassaflödesanalys
Fastighetsdatautdrag

Bilaga
”

1
2

Bilaga 2:1
Göteborg Amhult 205:1
TEKNISK BESKRIVNING
Byggnadstyp

Hyreshusenhet/Bostadshus uppförd i 3 plan och källare. Upplåten i
hyresrätt

Byggnadsår

Omkring år 2015

Ombyggnadsår

.

Grundläggning

Pålad grundsula

Grundmurar

Betong

Stomme

Betong

Fasader

Puts-Tegel

Yttertak

Galvaniserad slätplåtm, Betongpannor

Bjälklag

Betong

Fönster

Treglasfönster, träfönster i målat utförande.

Utvändig plåtbeslagning

Plåt

Hiss

Ja

Uppvärmning

Vattenburen värme via fjärrvärmenätet.

Ventilation

Mekanisk frånluft

Bostadslägenheter

52 bostadsrättslägenheter med en mycket god standard. Ytskikt i
lägenheterna är parkettgolv klinker, väggar tapetserade, tak målade
gips/puts.
Kökssnickerier med luckor i vitlack och ekfanér med exklusiva
köksmaskiner, glashäll, varmluftugn, mikrougn, fläkt, diskmaskin, kyl,
frys.
Badrum väggar och golv beklädda med kakel/klinkel. Utrustade med
badkar, dusch, wc, tvättställ, handdukstork.
Tvättavdelning i badrum utrustad med tvättmaskin och torktumlare.

Övrigt
Balkonger
Fiberkabelanslutning

Omdöme

Byggnaden kommer att har en mycket hög standard på
bostadsrättslägenheterna, byggnaden bedöms vara mycket väl
underhållen.

VÄRDEUTLÅTANDE
FÖRHANDSVÄRDE
AV
Fastigheten Göteborg Amhult 206:1

VÄRDEUTLÅTANDE

VÄRDERINGSOBJEKT
ADRESS
OBJEKTSTYP
UPPDRAGSGIVARE
LAGFAREN ÄGARE

Fastigheten Göteborg Amhult 207:1 ( Hus 0)
Flygfältsgatan .Torslanda
Hyreshusfastighet
Amhult 2 AB.
556904-1865 Centrumparkering AB
c/o Terrester AB
December 2014
VÄRDETIDPUNKT
Marknadsvärdebedömning inför ev.kreditändamål .
VÄRDERINGSÄNDAMÅL
_________________________________________________________________________________________
VÄRDERINGSUPPDRAGET

Bedömning av objektets marknadsvärde/ byggrättsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning
på den öppna fastighetsmarknaden, under normala omständigheter.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Utförd besiktning är ej av sådan karaktär att den uppfyller säljarens
upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt JB § 4:19

UNDERLAG FÖR
VÄRDERINGEN

-Besiktning av fastigheten utförd 2014-11-28av Arne Nethander.
-Förevisande vid besiktningen var Eigil Jakobsen.
-Utdrag ur fastighetsdataregistret
-Planförhållanden

OBJEKTSBESKRIVNING
Allmänt

Värderingsobjektet utgörs av ett hyreshusenhet i 4 våningar belägen i
centrala Torslanda. Fastigheten kommer att inrymma
företagslägenheter, kontor och restaurang med en BTA 1.560 kvm,
varav utgöres 806 kvm BTA i lokaler samt 754 BTA för bostäder i plan
3 och 4
Bostadsläget uppfattas som ett av de bättre centrala lägena i stadsdelen.
Omgivande bebyggelse utgöres av bostäder, kontor, skolor, butiker och
restauranger.
Byggnaden kommer att uppföras under år 2015-16
Den totala boarean har beräknats till ca 489 kvm, övrig area utgörs av
förråd.
Lokalytan för restaurang i bv och kontor i plan 2 uppgår till 582 kvm.

Som helhet ger byggnaden ett stabilt och gediget intryck, är välhållen
och uppvisar mycket god exteriör och interiör miljö.

Sid.2
Göteborg Amhult 207:1
TOMTBESKRIVNING

Trevligt planerad innergård med stensattaytor samt med grön- och
lekytor.

Areal

2.543 kvm

Vatten/avlopp

Kommunalt anslutet.

Servitut

Systematisk servitutsutredning är ej verkställd.

BYGGNAD
Kortfattad beskrivning

Fördelning

Bostadsbyggnaden är uppförd i 3 plan jämte vindsplan.
Byggnadsår 2015

Plan 1 Restaurang
Plan 2 Kontor,
Plan 3 Kontorslägenheter
Plan 4 Kontorslägenheter
Totalt

PLANFÖRHÅLLANDEN

ca 339 kvm
ca 243 kvm
ca 257 kvm
ca 232 kvm
ca 1.071 kvm

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 2011-11-29

EKONOMISKA
FASTIGHETSDATA
Taxeringsvärde 2013

Markvärde:
Byggnadsvärde:
Totalt
Typkod:

699.000
699.00kronor
414, Industrienhet,byggnadsvärde under 50.000 kr

Sid. 3
Göteborg Amhult 207:1

Bedömda och utdebiterade hyror
på årsbasis under
år 2015
Hyresgäst/ Bostad
Kvm
(cirka)

Årshyra tkr ,
2015

Hyra kr/kvm
T=totalhyra

Kontrakt
till

Lägenheter
Kontor
Restaurang

489
243
339

978
462
1.186

T= 2.000
K= 1.900
K= 3.500

Totalt

1.071

2.626

Anmärkning

Bedömda hyrorna bedöms vara marknadsanpassade

Hyresrisk

Kalkylen har belastats en hyresrisk vid ovanstående hyressättning.
Bedömd till ca 10 % av årshyran.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt har beräknats med 1.270 kronor per lägenhet och år eller
totalt ca 45 tkr.
Någon förändring av uttaget av fastighetsskatt har ej beaktats under
kalkylperioden

Drift och underhåll

Bedömning av utbetalningar för drift och underhåll, exkl. värme har
uppskattats utifrån erfarenhetsmässig kännedom om liknande objekt.

2.453

Under år 2014 antages utbetalningarna uppgå till följande:
Bostadsarea
Lokaler
Totalt

489 kvm x 400,-=
582 kvm x 200,-=

196 tkr
116 tkr
312 tkr

Drift och underhållsbetalningarna bedöms komma att öka i takt med den
antagna inflationen.

Sid. 4
Göteborg Amhult
VÄRDERING

207:1

Marknadsvärdet bedöms vanligen med ledning av ortsprismetoden som
bygger på jämförelser med genomförda köp av liknande fastigheter och
utifrån en marknadssimulering genomförd med en kassaflödeskalkyl där
marknadens förväntningar om hyror, utveckling, avkastningskrav etc.
beaktas. Resultat av dessa metoder vägs ihop till en slutlig bedömning
av marknadsvärdet.
Till grund för bedömningen ligger en analys av den lokala marknaden
och de omvärldsfaktorer som påverkar fastighetspriserna.

Sid. 5
Göteborg Amhult 207:1
Marknad
Utbudet av välbelägna bostadshus inom Torslanda församling är mycket
begränsat och efterfrågan uppfattas som stor.
.
.Ortsprismetoden
Ett mycket begränsat ortsprismaterial kan inte ligga till grund för en
konventionell ortsprisvärdering, men ger viss ledning vid värderingen.

Avkastningsmetoden
Kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som
innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas
ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetton, det
egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.
Kalkylperiod

2014-01-01—2019-01-01

Inflation

Inflationen bedöms till 2,0% per år.

Kalkylräntan

Kalkylräntan bedöms till 7%.
Bedömda marknadsanpassadehyror. 2.626 tkr
Hyrorna är totalhyror och har uppräknats i takt med den antagna
inflationen.

Drift och underhåll

Bedömda kostnader för drift och underhåll har inlagts i kalkylen med
312 tkr.
Drift och underhållskostnaderna har uppräknats i takt med den antagna
inflationen.

Fastighetsskatt

Bedömd fastighetsskatt har inlagts med 45 tkr/år.

Finansiering

Låneutbetalningarna har beräknats med ett kalkyllån på 20.000 tkr.
Räntekravet på lånat kaptal bedöms till 2,5%, lånet har beräknats som
ett 30-årigt serielån.

Sid. 6
Göteborg Amhult 207:1

Restvärde

Restvärdet utgörs av det marknadsvärde, som fastigheten har i slutet av
kalkylperioden. Marknadsvärdet vid kalkylperiodens slut har bedömts
utifrån 5 % nettokapitalisering på det prognostiserade driftnettot för året
efter det sista kalkylåret.

Kalkylresultat

Kassaflödesanalysen ger med givna förutsättningar ett värde av
44.548 tkr. Mellan värdetidpunkten och restvärdetidpunkten erhålls en
nominell värdeökning på ca 0,2% per år.

Byggmästarekalkyl

Byggkostnaderna uppgår till enligt fastighetsägarens kalkyler till
Bostad
Restaurang/kontor

Summa kostnader

Bostad
Övriga ytor

ca 20.000 kr/kvm
ca 13.000 kr/kvm

20.000 kr x 489 kvm =

9.780.000 tkr

13.000 kr x 1.132 kvm = 14.716.000 tkr

Summa produktionskostnad

24.496.000 tkr

Byggrättsvärde beräknat

Marknadsvärde på fastigheterna
Produktionskostnad
Värde på BOA och LOA
Värde / kvm

ca 44.548 tkr
ca 24.496 tkr
ca 19.752 tkr
18.442 kr

Byggmästarekalkyl
Om fastigheten skall säljas på den öppna marknaden bedömer vi att ca 70% av projektets värde
tillfaller projektutvecklaren och resterande 30 % av värdet tillfaller markägaren. Enligt vår
bedömning har värdet på fastigheten ökat på grund av att det aktuella projektet som beskrivs i
detta utlåtande är så pass framskridet.
Vinstdelningsprincipen ovan om 70/30 bedöms därför som rimlig ur marknadsvärdesynpunkt.
Marknadsvärdet bedöms till ca 30% x 19752.000 = 5.925.600 kr/ 1071 kvm= 5.532 kr/kvm

Marknadsvärdet av fastighetens byggrätter Göteborg Amhult 207:1 bedöms vid
värdetidpunkten uppgå till:

Sexmiljoner/6.000.000/kronor

5.532 Kronor / kvadratmeter

Göteborg 2014-12-31

VärderingsInstitutet
I Västra Sverige AB

Arne Nethander

Fastighetsvärderare, ASPECT/SFF

Urban Lönn

Auk.t Fastighetsvärderare , ASPECT/SF

Bilaga 2:1
Göteborg Amhult 207:1
TEKNISK BESKRIVNING
Byggnadstyp

Hyreshusenhet/Bostadshus uppförd i 3 plan och vindsplan. Upplåten i
hyresrätt

Byggnadsår

Omkring år 2015

Ombyggnadsår

.

Grundläggning

Pålad grundsula

Grundmurar

Betong

Stomme

Betong

Fasader

Puts-Tegel

Yttertak

Galvaniserad slätplåtm, Betongpannor

Bjälklag

Betong

Fönster

Treglasfönster, träfönster i målat utförande.

Utvändig plåtbeslagning

Plåt

Hiss

Ja

Uppvärmning

Vattenburen värme via fjärrvärmenätet.

Ventilation

Mekanisk frånluft

Bostadslägenheter

Bostadslägenheter med en mycket god standard. Ytskikt i lägenheterna
är parkettgolv klinker, väggar tapetserade, tak målade gips/puts.
Kökssnickerier med luckor i vitlack och ekfanér med exklusiva
köksmaskiner, glashäll, varmluftugn, mikrougn, fläkt, diskmaskin, kyl,
frys.
Badrum väggar och golv beklädda med kakel/klinkel. Utrustade med
badkar, dusch, wc, tvättställ, handdukstork.
Tvättavdelning i badrum utrustad med tvättmaskin och torktumlare.

Övrigt
Balkonger
Fiberkabelanslutning

Omdöme

Byggnaden kommer att har en mycket hög standard på
bostadsrättslägenheterna, byggnaden bedöms vara mycket väl
underhållen.

VÄRDEUTLÅTANDE
FÖRHANDSVÄRDE
AV
Fastigheten Göteborg Amhult 207:1

VÄRDEUTLÅTANDE
VÄRDERINGSOBJEKT
Fastigheten Göteborg Amhult 208:1 ( Hus N)
Flygfältsgatan .Torslanda
ADRESS
Hyreshusfastighet
OBJEKTSTYP
Amhult 2 AB.
UPPDRAGSGIVARE
556667-0567 Terrester AB
LAGFAREN ÄGARE
December 2014
VÄRDETIDPUNKT
Marknadsvärdebedömning inför ev.kreditändamål .
VÄRDERINGSÄNDAMÅL
_________________________________________________________________________________________
VÄRDERINGSUPPDRAGET

Bedömning av objektets marknadsvärde/ byggrättsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning
på den öppna fastighetsmarknaden, under normala omständigheter.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Utförd besiktning är ej av sådan karaktär att den uppfyller säljarens
upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt JB § 4:19

UNDERLAG FÖR
VÄRDERINGEN

-Besiktning av fastigheten utförd 2014-11-28av Arne Nethander.
-Förevisande vid besiktningen var Eigil Jakobsen.
-Utdrag ur fastighetsdataregistret
-Planförhållanden

OBJEKTSBESKRIVNING
Allmänt

Värderingsobjektet utgörs av ett flerbostadshus i 8 våningar belägen i
centrala Torslanda. Fastigheten kommer att inrymmer 51
bostadslägenheter med en BTA 7.393 kvm, varav utgöres 565 kvm
butikslokaler i bv, samt 135 Loa i källarplanet
Bostadsläget uppfattas som ett av de bättre centrala lägena i stadsdelen.
Omgivande bebyggelse utgöres av bostäder, kontor, skolor, butiker och
restauranger.
Byggnaden kommer att uppföras under år 2015-16
Den totala boarean har beräknats till ca 3.693 kvm, övrig area utgörs av
förråd.
Lokalytan för butiker och personalutrymmen uppgår till 710 kvm.

Som helhet ger byggnaden ett stabilt och gediget intryck, är välhållen
och uppvisar mycket god exteriör och interiör miljö.

Sid.2
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TOMTBESKRIVNING

Trevligt planerad innergård med stensattaytor samt med grön- och
lekytor.

Areal

1.033 kvm

Vatten/avlopp

Kommunalt anslutet.

Servitut

Systematisk servitutsutredning är ej verkställd.

BYGGNAD
Kortfattad beskrivning

Bostadsbyggnaden är uppförd i 8 plan jämte källare.
Byggnadsår 2015

Lägenhetsfördelning

6 st 1 rok
2 at 2 rok
10 st 2 rok
6 st 2 rok
1 st 3 rok
5 st 3 rok
1 st 3 rok
5 st 3 rok
1 st 3 rok
5 st 3 rok
1 st 4 rok
5 st 4 rok
1 st 4 rok
1 st 5 rok
1 st 5 rok
Totalt

a 34 kvm
a 52 kvm,
a 53 kvm
a 64 kvm
a 77 kvm
a 79 kvm
a 80 kvm
a 81 kvm
a 82 kvm
a 83 kvm
a 98 kvm
a 101 kvm
a 117 kvm
a 144 kvm
a 155 kvm

PLANFÖRHÅLLANDEN

För fastigheten gäller detaljplan fastställd 2011-11-29

EKONOMISKA
FASTIGHETSDATA
Taxeringsvärde 2013

Markvärde:
Byggnadsvärde:
Totalt
Typkod:

9.400.000
9.400.00kronor
310, hyreshusenhet, tomtmark

ca 203 kvm
ca 104 kvm
ca 530 kvm
ca 386 kvm
ca 77 kvm
ca 393 kvm
ca 80 kvm
ca 405 kvm
ca 82 kvm
ca 415 kvm
ca 98 kvm
ca 505 kvm
ca 117 kvm
ca 144 kvm
ca 155 kvm
ca 3693 kvm

Sid. 3
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Bedömda och utdebiterade hyror
på årsbasis under
år 2015
Hyresgäst/ Bostad
Kvm

Årshyra tkr ,

(cirka)

Lägenheter
Butik
Källare Personal

Hyra kr/kvm

2015

T=totalhyra

Kontrakt
till

3693
565
135

6.278
1.074
202

T= 1.700
K= 1.900
K= 1.500

Totalt

4.393

7.554

Anmärkning

Bedömda hyrorna bedöms vara marknadsanpassade

Hyresrisk

Kalkylen har ej belastats med någon hyresrisk vid ovanstående
hyressättning.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt har beräknats med 1.270 kronor per lägenhet och år eller
totalt ca 65 tkr.
Någon förändring av uttaget av fastighetsskatt har ej beaktats under
kalkylperioden

Drift och underhåll

Bedömning av utbetalningar för drift och underhåll, exkl. värme har
uppskattats utifrån erfarenhetsmässig kännedom om liknande objekt.

1.719

Under år 2014 antages utbetalningarna uppgå till följande:
Bostadsarea
Butik/lokaler
Totalt

3.693 kvm x 400,-=
710 kvm x 200,-=

1.477 tkr
142 tkr
1.619 tkr

Drift och underhållsbetalningarna bedöms komma att öka i takt med den
antagna inflationen.

Sid. 4
Göteborg Amhult
VÄRDERING

208:1

Marknadsvärdet bedöms vanligen med ledning av ortsprismetoden som
bygger på jämförelser med genomförda köp av liknande fastigheter och
utifrån en marknadssimulering genomförd med en kassaflödeskalkyl där
marknadens förväntningar om hyror, utveckling, avkastningskrav etc.
beaktas. Resultat av dessa metoder vägs ihop till en slutlig bedömning
av marknadsvärdet.
Till grund för bedömningen ligger en analys av den lokala marknaden
och de omvärldsfaktorer som påverkar fastighetspriserna.

Sid. 5
Göteborg Amhult 208:1
Marknad
Utbudet av välbelägna bostadshus inom Torslanda församling är mycket
begränsat och efterfrågan uppfattas som stor.
.
.Ortsprismetoden
Ett mycket begränsat ortsprismaterial kan inte ligga till grund för en
konventionell ortsprisvärdering, men ger viss ledning vid värderingen.

Avkastningsmetoden
Kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som
innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas
ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetton, det
egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.
Kalkylperiod

2014-01-01—2019-01-01

Inflation

Inflationen bedöms till 2,0% per år.

Kalkylräntan

Kalkylräntan bedöms till 6,5%.
Bedömda marknadsanpassadehyror. 7.554 tkr
Hyrorna är totalhyror och har uppräknats i takt med den antagna
inflationen.

Drift och underhåll

Bedömda kostnader för drift och underhåll har inlagts i kalkylen med
1.619 tkr.
Drift och underhållskostnaderna har uppräknats i takt med den antagna
inflationen.

Fastighetsskatt

Bedömd fastighetsskatt har inlagts med 65 tkr/år.

Finansiering

Låneutbetalningarna har beräknats med ett kalkyllån på 50.000 tkr.
Räntekravet på lånat kaptal bedöms till 2,15%, lånet har beräknats som
ett 30-årigt serielån.

Sid. 6
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Restvärde

Restvärdet utgörs av det marknadsvärde, som fastigheten har i slutet av
kalkylperioden. Marknadsvärdet vid kalkylperiodens slut har bedömts
utifrån 4,5% nettokapitalisering på det prognostiserade driftnettot för
året efter det sista kalkylåret.

Kalkylresultat

Kassaflödesanalysen ger med givna förutsättningar ett värde av
139.368 tkr. Mellan värdetidpunkten och restvärdetidpunkten erhålls en
nominell värdeökning på ca 0,68% per år.

Byggrättsvärde beräknat

Byggkostnaderna uppgår till enligt fastighetsägarens kalkyler till
Bostad
Butik,personal

ca 20.000 kr/kvm
ca 13.000 kr/kvm

Summa kostnader
Bostad
21.000 kr x 3.693 kvm = 73.860 tkr
Övriga ytor

13.000 kr x 700 kvm =

Summa produktionskostnad

Marknadsvärde på fastigheterna
Produktionskostnad
Värde på BOA och LOA
Värde / kvm

9.100 tkr
82.960 tkr

ca 139.368 tkr
ca 82.960 tkr
ca 56.408 tkr
12.840 kr/kvm

Byggmästarekalkyl
Om fastigheten skall säljas på den öppna marknaden bedömer vi att ca 70% av
projektets värde tillfaller projektutvecklaren och resterande 30 % av värdet tillfaller
markägaren. Enligt vår bedömning har värdet på fastigheten ökat på grund av att det
aktuella projektet som beskrivs i detta utlåtande är så pass framskridet.
Vinstdelningsprincipen ovan om 70/30 bedöms därför som rimlig ur
marknadsvärdesynpunkt.
Marknadsvärdet bedöms till ca 30% x 56.408.000 = 16.922400 kr/ 4393=
3.852 kr/kvm

Marknadsvärdet av fastighetens byggrätter Göteborg Amhult 208:1 bedöms vid
värdetidpunkten uppgå till

:

Sjuttonmiljoner/17.000.000/kronor

3.852 Kronor / kvadratmeter

Göteborg 2014-12-04

VärderingsInstitutet
i Västra Sverige AB
Arne Nethander
Fastighetsvärderare, ASPECT/SFF

Kassaflödesanalys
Fastighetsdatautdrag

Urban Lönn
Auk.t Fastighetsvärderare, ASPECT/SFF

Bilaga
”

1
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Bilaga 2:1

Göteborg Amhult 208:1
TEKNISK BESKRIVNING
Byggnadstyp

Hyreshusenhet/Bostadshus uppförd i 8 plan och källare. Upplåten i
hyresrätt

Byggnadsår

Omkring år 2015

Ombyggnadsår

.

Grundläggning

Pålad grundsula

Grundmurar

Betong

Stomme

Betong

Fasader

Puts-Tegel

Yttertak

Galvaniserad slätplåtm, Betongpannor

Bjälklag

Betong

Fönster

Treglasfönster, träfönster i målat utförande.

Utvändig plåtbeslagning

Plåt

Hiss

Ja

Uppvärmning

Vattenburen värme via fjärrvärmenätet.

Ventilation

Mekanisk frånluft

Bostadslägenheter

52 bostadsrättslägenheter med en mycket god standard. Ytskikt i
lägenheterna är parkettgolv klinker, väggar tapetserade, tak målade
gips/puts.
Kökssnickerier med luckor i vitlack och ekfanér med exklusiva
köksmaskiner, glashäll, varmluftugn, mikrougn, fläkt, diskmaskin, kyl,
frys.
Badrum väggar och golv beklädda med kakel/klinkel. Utrustade med
badkar, dusch, wc, tvättställ, handdukstork.
Tvättavdelning i badrum utrustad med tvättmaskin och torktumlare.

Övrigt
Balkonger
Fiberkabelanslutning

Omdöme

Byggnaden kommer att har en mycket hög standard på
bostadsrättslägenheterna, byggnaden bedöms vara mycket väl
underhållen.

VÄRDEUTLÅTANDE
FÖRHANDSVÄRDE
AV
Fastigheten Göteborg Amhult 208:1

