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Protokoll 
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Ärendenummer 

M20806 

Förrättningslantmätare 

Karolina Jönsson 

 

 

Ärende Avstyckning från Billesholms Gård 9:137 

 Kommun: Bjuv Län: Skåne 

Handläggning Utan sammanträde på Lantmäteriets kontor i Ängelholm. 

Sökande och 
sakägare 

Fastigheter, andel, 
ägande 

Ägare Anmärkning 

 Billesholms Gård 9:137, 
lagfaren ägare 

Blivande Billesholms 
Gård 9:468, lagfaren 
ägare 

Aktiebolaget 
Bjuvsbostäder 

Sökande 

 

Hänvisning till 

författningar mm 

 
FBL  Fastighetsbildningslagen (1970:988)  
 

Yrkande Se ansökan aktbilagorna A3 och A4. Ansökan i aktbilaga A3 har 
preciserats i aktbilaga A4 samt vid telefonsamtal den 11 september 
2020, se dagboksanteckning, aktbilaga DA1. Ansökan har även 
justerats så att yrkande om att Lantmäteriet ska förordna 
styckningslotten inteckningsfri har framställts, se aktbilaga YR1. 

Redogörelse I ärendet har inkommit ansökan, aktbilagorna A1-A4. Då aktbilagorna 
A1 och A2 inkommit via e-post och är identiska med aktbilaga A3, 
gallras aktbilagorna A1 och A2. 

Fastighets-
bildningsbeslut 

Skäl: 

Genom avstyckning från bostadsfastigheten Billesholms Gård 9:137 
bildas en ny fastighet också den avsedd för bostadsändamål. Området 
är bebyggt med hyresfastigheter. Den nybildade fastigheten kommer 
att ha utfart direkt till gata planlagd som allmän plats. Stamfastigheten 
fortsätter vara en lämplig bostadsfastighet och styckningslotten 
kommer även den att bli en lämplig bostadsfastighet (3 kap. 1 § FBL).  

Fastighetsbildningen sker i enlighet med gällande planer, 
Lantmäteriets aktnummer 1260-P2019/1 och 1260-P32 (3 kap. 2 § 1 st. 
FBL). 

På berörd fastighet finns naturvårdsbestämmelse i form av 
vattenskyddsområde, Lantmäteriets aktnummer 1260-P14. Området 
berörs i förrättningen, men endast på det sättet att den efter 
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förrättningen även kommer att gälla i styckningslotten. 
Fastighetsbildningen sker således inte i strid med några 
naturvårdsbestämmelser (3 kap. 2 § 2 st. FBL).   

Det finns pantbrev uttagna i Billesholms gård 9:137, men då 
pantbreven inte är belånade finns förutsättningar att bevilja yrkandet 
om att styckningslotten ska förordnas inteckningsfri i enlighet med 10 
kap. 8 a § FBL.  

Då det inte framkommit att det skulle förekomma några oinskrivna 
fordringar med legal förmånsrätt bedöms det lämpligt att 
styckningslotten även enligt 10 kap. 9 § FBL befrias från ansvar 
gentemot eventuella fordringshavare.  

Beslut:  

Fastighetsbildning ska ske enligt förrättningskarta och beskrivning, se 
aktbilagorna KA1 och BE1.  

Nybildad fastighet ska inte belastas av oinskriven fordran med 
förmånsrätt i styckningsfastigheten.  

Nybildad fastighet ska inte belastas av inteckningarna i 
stamfastigheten. 

Beslut fördelning av 
förrättningskostnad 

Skäl: 

Kostnad för avstyckning som sker i samma ägares hand betalas av 
sökanden (10 kap. 10 § FBL).  

Beslut: 

Förrättningskostnaden ska betalas av Aktiebolaget Bjuvsbostäder. 
 

Aktmottagare Aktiebolaget Bjuvsbostäder. 

Avslutningsbeslut Förrättningen avslutas. 

Överklagande 

 

Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller 
åtgärder kan överklaga dessa genom att lämna eller skicka en skrivelse 
till: 

Lantmäteriet 
801 82 Gävle 

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet. 

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra 
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 11 december 2020. 
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas. 

Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni 
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer M20806 och 
redogör för vad ni anser ska ändras och varför. 
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Beskrivning 

2020-11-13 

Ärendenummer 

M20806 

Förrättningslantmätare 

Karolina Jönsson 

 

 

 

Ärende Avstyckning från Billesholms Gård 9:137 

 Kommun: Bjuv Län: Skåne 
 
 

 Beteckning för nybildad fastighet är preliminär och 
gäller först sedan förrättningen registrerats i 
fastighetsregistret. 

  

 BILLESHOLMS GÅRD 9:137   

 Aktiebolaget Bjuvsbostäder, lagfaren ägare   
    

Avstyckning Avstår till Billesholms Gård 9:468 fig 1 6504 m2 

 Areal enligt fastighetsregistret efter 
förrättningen 

Arealen grafiskt beräknad 

  
34107 m2 

 Verkan på avtalsrättighet: 03/1053   
 Ändamål: Avtalsnyttjanderätt, Bredband   
 Till förmån för: Öresundskraft   
 Belastar: Billesholms Gård 9:468 i stället för 

Billesholms Gård 9:137 
  

    

 BILLESHOLMS GÅRD 9:468, ny fastighet   

 Aktiebolaget Bjuvsbostäder, lagfaren ägare   
    

Avstyckning Erhåller från Billesholms Gård 9:137 fig 1 6504 m2 

 Areal enligt fastighetsregistret efter 
förrättningen 

Arealen grafiskt beräknad 

  
6504 m2 

 Verkan på avtalsrättighet: 03/1053   
 Ändamål: Avtalsnyttjanderätt, Bredband   
 Till förmån för: Öresundskraft   
 Belastar: Billesholms Gård 9:468 i stället för 

Billesholms Gård 9:137 
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Lantmäteriet 801 82 GÄVLE 
TELEFON: 0771 636363 E-POST: lantmateriet@lm.se WEBBPLATS: https://www.lantmäteriet.se 

Underrättelse  

om avslutad förrättning 

2020-11-13 

 

Bjuvs kommun 
Byggnadsnämnden   

Box 501 
267 25 BJUV 
  

Ärendenummer 

M20806 

Förrättningsassistent 

Caroline D'Arcy 
 

Ärende Avstyckning från Billesholms Gård 9:137 

 Kommun: Bjuv Län: Skåne 

 
Förrättningsbeslut Förrättningen har avslutats 13 november 2020 utan sammanträde. 

Förrättnings-
handlingar Kopior av förrättningskarta, beskrivning och protokoll bifogas. Du 

kan även ta del av förrättningshandlingar genom att logga in på "mina 
fastigheter". E-tjänsten finner du här: 
https://enak.etjanster.lantmateriet.se/  

Alla handlingar till akten kan du ta del av på lantmäterimyndighetens 
kontor. 

Tidpunkt för 
registrering 

En lantmäteriförrättning kan i normalfallet inte registreras före det att 
tidsfristen för överklagande löpt ut. Förrättningen kan dock 
registreras tidigare om alla som har rätt att överklaga godkänner 
förrättningen. Enligt önskemål om snar registrering bifogas därför 
blankett för godkännande av förrättningen.  

Om samtliga som har rätt att överklaga godkänner förrättningen sker 
registrering så snart samtliga godkännandeblanketter inkommit. Ett 
godkännande från de myndigheter som har rätt att överklaga 
efterfrågas separat av lantmäterimyndighet. Om förrättningen 
godkänns så har du inte någon möjlighet att senare överklaga det 
beslut som godkänts. 

Inkommer inte godkännande av förrättningen från samtliga berörda 
registreras förrättningen tidigast 16 december 2020 under 
förutsättning att inget överklagande inkommit. 

Aktmottagare När ärendet är infört i fastighetsregistret kommer en kopia av de 
slutliga förrättningshandlingarna (akten) att skickas till Aktiebolaget 
Bjuvsbostäder 

Överklagande Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärd 
kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till: 

Lantmäteriet 
801 82  GÄVLE 

Det går också bra att mejla till registrator@lm.se. 

https://enak.etjanster.lantmateriet.se/


Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet. 

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra 
veckor från beslutsdagen, d.v.s. senast den 11 december 2020. 
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas. 

Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni 
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer M20806 och 
redogör för vad ni anser ska ändras och varför.  

  
 
 
 
Delta i vår kundnöjdhetsundersökning! 
Vad tycker du som kund om Lantmäteriet? Berätta för oss genom att 
svara på några frågor. Du kan dessutom vara med och tävla om 
biobiljetter genom att lämna ett förbättringsförslag. Tack för hjälpen! 
Till enkäten: www.lantmateriet.se/kundsvar  
 

 
 
Om du har en smarttelefon kan du använda den för att läsa av QR-
koden och komma till enkäten. 

 

 

http://www.lantmateriet.se/kundsvar
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§ 143 Dnr 2020-00464  

Försäljning av delar av fastighetsbeståndet, AB 
Bjuvsbostäder sekretess enligt OSL 31 kap 17 § 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade den 27 februari 2020, § 85,  
att lämna i uppdrag till AB Bjuvsbostäder att sälja minst 30 procent av bo-
stadsbeståndet för att möjliggöra en utdelning till ägaren.  
 
Styrelsen i AB Bjuvsbostäder har beslutat att avyttra fastigheter enligt 
utarbetat avtalsförslag till Akka Egendom II AB eller med ett annat bolag 
inom samma koncern (dotterbolag). Försäljningen är villkorad av att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelsen av fastigheterna 
enligt avtalet. 
 
Enligt bolagets ägardirektiv ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut 
av principiell beskaffenhet eller annars större vikt fattas. Förvärv eller 
försäljningar av fastigheter med ett marknadsmässigt värde överstigande 10 
miljoner kronor är en sådan fråga. Ärendet att ta ställning till försäljningen 
underställs därför kommunfullmäktige.  
 
Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm vid 
försäljning av kommunal egendom. EU:s statsstödsregler ska säkerställa att 
kommunen inte ska sälja fast egendom till ett pris som understiger 
marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset. För att 
försäljningen ska ske i enlighet med kommunallagen och EU:s 
statsstödsregler krävs en oberoende värdering för att säkerställa att 
affärerna sker på marknadsmässiga grunder. Det aktuella 
fastighetsbeståndet har blivit värderat av Nai Svefa, en oberoende expert 
och en av landets ledande fastighetskonsuler, och ett marknadsmässigt pris 
har slagits fast. Det bud som köparen har lämnat överstiger det 
marknadsmässiga värdet.  
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld 2020-10-27 
Styrelseprotokoll AB Bjuvsbostäder, 2020-09-21 samt 2020-10-26 
Värderingar av Nai Svefa, totalt fyra fastigheter 
Fastighetsöverlåtelseavtal 
Avstyckningskarta Billesholms gård 9:137 

 Ärendet 
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Juridiska förutsättningar 
 
EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen inte säljer mark eller 
byggnader till ett pris som understiger marknadspriset eller köper till ett pris 
som överstiger marknadspriset. Försäljning av fast egendom kan ske 
genom ett villkorslöst anbudsförfarande eller genom att försäljningen 
föregås av en oberoende expertvärdering. För att försäljningen i detta fall 
ska anses ha skett i enlighet med kommunallagen och EU:s 
statsstödsregler krävs en oberoende värdering för att säkerställa att 
affärerna sker på marknadsmässiga grunder. Det aktuella 
fastighetsbeståndet har blivit värderat av Nai Svefa, en oberoende expert 
och en av landets ledande fastighetskonsulter och det marknadsmässiga 
värdet har beräknats till totalt 250 mnkr. Det bud som köparen har lämnat 
på  mnkr överstiger det marknadsmässiga värdet med  mnkr.   
 
Om köparen 
Akka Egendom grundades 2015 för att köpa och långsiktigt förvalta 
bostadsfastigheter i små och medelstora tillväxtkommuner. Akka Egendom 
backas av stora institutionella investerare och ingår i Möller & Partners vars 
affärsidé är att leverera stabil och långsiktig avkastning för sina investerare 
och samarbetspartners.  
 
Fastigheterna som ingår 
 
Totalt ingår 329 lägenheter och 28 lokaler uppgående till en total yta på 
24 882 kvm, varav 22 351 kvm lägenheter. För mer information om 
respektive fastighet hänvisar till respektive värderingsbilaga. Sammantaget 
innebär det att bolaget avyttrar cirka 30 procent av lägenhetsbeståndet. 
 

Fastighet Antal kvm Antal lägenheter 

Del av Billesholms gård 9:137 17 583    218 

Haren 1 1 717    28 

Hunden 6 2 774    42 

Hunden 7 2 808    41 

Totalt 24 882    329 

 
 
 
Avstyckning av Billesholms gård 9:137 
 
I försäljningen ingår del av Billesholms gård 9:137 med totalt 218 
lägenheter. Ett ärende är inlämnat till Lantmäteriet som avser att avstycka 
fastigheten enligt bilaga Avstyckningskarta. Den del som ingår i 
försäljningen är markerad med Billesholms gård del 1, medan Billesholms 
gård del 2 kvarstår i Bjuvsbostäders ägande. I samband med förrättningen 
kan del 1 få en ny fastighetsbeteckning. 
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En förutsättning för att kunna genomföra fastighetsöverlåtelsen är att 
avstyckningen vunnit laga kraft senast vid tidpunkten för överlåtelsen. 
En mindre justering av fastighetsgränsen jämfört med förslaget kan bli 
aktuell, men utan att det påverkar de bostäder som ingår i del 1 respektive 
del 2.  
 
 
 
Effekterna för kommunen 
Det bokförda värdet av fastigheterna uppgår till cirka 140 mnkr. Det innebär 
att försäljningen beräknas ge ett positivt resultat med cirka 130 mnkr jämfört 
med bokförda värden, exklusive försäljningsomkostnader och eventuell 
skatt. 
 
Av nettoresultatet avses hälften delas ut till kommunen under kommande år 
och resterande del av försäljningsintäkt och resultat tillfaller AB 
Bjuvsbostäder. Det möjliggör för bolaget att investera i såväl befintliga 
fastigheter som till nybyggnation och bidra till att kommunen ökar tillgången 
till attraktiva bostäder. Samtidigt stärker det kommunens resultat och stärker 
balansräkningen och finansieringsgraden. 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  
 
 
godkänna att AB Bjuvsbostäder genomför försäljningen av de aktuella 
fastigheterna till Akka Egendom II AB (org.nr 559051-7917) eller med ett 
annat bolag inom samma koncern (dotterbolag) till en köpeskilling av totalt 

 mnkr. 
  

 
Yrkande kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar avslag på 
ärendet i sin helhet. 

Jörgen Johnsson (M) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
avslagsyrkandet, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt förvaltningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förlag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att  
 
 
godkänna att AB Bjuvsbostäder genomför försäljningen av de aktuella 
fastigheterna till Akka Egendom II AB (org.nr 559051-7917) eller med ett 
annat bolag inom samma koncern (dotterbolag) till en köpeskilling av totalt 

 mnkr. 
   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-04, § 193 
 
 

Yrkanden 

Anders Månsson (S) yrkar att förslaget om en försäljning av 30% (329 
lägenheter, 28 lokaler) av Bjuvsbostäder AB avslås. 

Kenneth Bolinder (S), Ulrika Thulin (S), Nils Nilsson (C), Urban Berglund 
(KD) och Christer Landin (S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) 
avslagsyrkande. 

Claes Osslén (SD), Jörgen Johnsson (M), Kalle Holm (SD) och Lars Hein 
(SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras.  

JA = kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

NEJ = Anders Månssons (S) avslagsyrkande 

 

Omröstningsresultat  
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./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  
7 JA-röster 6 NEJ-röster 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 
 
godkänna att AB Bjuvsbostäder genomför försäljningen av de aktuella 
fastigheterna till Akka Egendom II AB (org.nr 559051-7917) eller med ett 
annat bolag inom samma koncern (dotterbolag) till en köpeskilling av totalt 

 mnkr. 
   
 

./.      Reservation 
Anders Månsson (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. 

Nils Nilsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samuel Sköld, ekonomichef  
samuel.skold@bjuv.se 
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Försäljning av delar av fastighetsbeståndet, AB 
Bjuvsbostäder 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade den 27 februari 2020, § 85,  
att lämna i uppdrag till AB Bjuvsbostäder att sälja minst 30 procent av bo-
stadsbeståndet för att möjliggöra en utdelning till ägaren.  
 
Styrelsen i AB Bjuvsbostäder har beslutat att avyttra fastigheter enligt 
utarbetat avtalsförslag till Akka Egendom II AB eller med ett annat bolag 
inom samma koncern (dotterbolag). Försäljningen är villkorad av att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna överlåtelsen av fastigheterna 
enligt avtalet. 
 
Enligt bolagets ägardirektiv ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut 
av principiell beskaffenhet eller annars större vikt fattas. Förvärv eller 
försäljningar av fastigheter med ett marknadsmässigt värde överstigande 10 
miljoner kronor är en sådan fråga. Ärendet att ta ställning till försäljningen 
underställs därför kommunfullmäktige.  
 
Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm vid 
försäljning av kommunal egendom. EU:s statsstödsregler ska säkerställa att 
kommunen inte ska sälja fast egendom till ett pris som understiger 
marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset. För att 
försäljningen ska ske i enlighet med kommunallagen och EU:s 
statsstödsregler krävs en oberoende värdering för att säkerställa att 
affärerna sker på marknadsmässiga grunder. Det aktuella 
fastighetsbeståndet har blivit värderat av Nai Svefa, en oberoende expert 
och en av landets ledande fastighetskonsuler, och ett marknadsmässigt pris 
har slagits fast. Det bud som köparen har lämnat överstiger det 
marknadsmässiga värdet.  
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld 2020-10-27 
Styrelseprotokoll AB Bjuvsbostäder, 2020-09-21 samt 2020-10-26 
Värderingar av Nai Svefa, totalt fyra fastigheter 
Fastighetsöverlåtelseavtal 
Avstyckningskarta Billesholms gård 9:137 

  

 

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-10-27 
 

KS 2020-00464 
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Ärendet 

Juridiska förutsättningar 
 
EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen inte säljer mark eller 
byggnader till ett pris som understiger marknadspriset eller köper till ett pris 
som överstiger marknadspriset. Försäljning av fast egendom kan ske 
genom ett villkorslöst anbudsförfarande eller genom att försäljningen 
föregås av en oberoende expertvärdering. För att försäljningen i detta fall 
ska anses ha skett i enlighet med kommunallagen och EU:s 
statsstödsregler krävs en oberoende värdering för att säkerställa att 
affärerna sker på marknadsmässiga grunder. Det aktuella 
fastighetsbeståndet har blivit värderat av Nai Svefa, en oberoende expert 
och en av landets ledande fastighetskonsulter och det marknadsmässiga 
värdet har beräknats till totalt 250 mnkr. Det bud som köparen har lämnat 
på  mnkr överstiger det marknadsmässiga värdet med  mnkr.   
 
Om köparen 
Akka Egendom grundades 2015 för att köpa och långsiktigt förvalta 
bostadsfastigheter i små och medelstora tillväxtkommuner. Akka Egendom 
backas av stora institutionella investerare och ingår i Möller & Partners vars 
affärsidé är att leverera stabil och långsiktig avkastning för sina investerare 
och samarbetspartners.  
 
Fastigheterna som ingår 
 
Totalt ingår 329 lägenheter och 28 lokaler uppgående till en total yta på 
24 882 kvm, varav 22 351 kvm lägenheter. För mer information om 
respektive fastighet hänvisar till respektive värderingsbilaga. Sammantaget 
innebär det att bolaget avyttrar cirka 30 procent av lägenhetsbeståndet. 
 

Fastighet Antal kvm Antal lägenheter 

Del av Billesholms gård 9:137 17 583    218 

Haren 1 1 717    28 

Hunden 6 2 774    42 

Hunden 7 2 808    41 

Totalt 24 882    329 

 
 
 
Avstyckning av Billesholms gård 9:137 
 
I försäljningen ingår del av Billesholms gård 9:137 med totalt 218 
lägenheter. Ett ärende är inlämnat till Lantmäteriet som avser att avstycka 
fastigheten enligt bilaga Avstyckningskarta. Den del som ingår i 
försäljningen är markerad med Billesholms gård del 1, medan Billesholms 
gård del 2 kvarstår i Bjuvsbostäders ägande. I samband med förrättningen 
kan del 1 få en ny fastighetsbeteckning. 
 
En förutsättning för att kunna genomföra fastighetsöverlåtelsen är att 
avstyckningen vunnit laga kraft senast vid tidpunkten för överlåtelsen. 
En mindre justering av fastighetsgränsen jämfört med förslaget kan bli 
aktuell, men utan att det påverkar de bostäder som ingår i del 1 respektive 
del 2.  
 
 



Bjuvs kommun 
Datum 

2020-10-27 
 

KS 2020-00464 
Sida 

3(3) 
 

 

 
Effekterna för kommunen 
Det bokförda värdet av fastigheterna uppgår till cirka 140 mnkr. Det innebär 
att försäljningen beräknas ge ett positivt resultat med cirka 130 mnkr jämfört 
med bokförda värden, exklusive försäljningsomkostnader och eventuell 
skatt. 
 
Av nettoresultatet avses hälften delas ut till kommunen under kommande år 
och resterande del av försäljningsintäkt och resultat tillfaller AB 
Bjuvsbostäder. Det möjliggör för bolaget att investera i såväl befintliga 
fastigheter som till nybyggnation och bidra till att kommunen ökar tillgången 
till attraktiva bostäder. Samtidigt stärker det kommunens resultat och stärker 
balansräkningen och finansieringsgraden. 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  
 
 
godkänna att AB Bjuvsbostäder genomför försäljningen av de aktuella 
fastigheterna till Akka Egendom II AB (org.nr 559051-7917) eller med ett 
annat bolag inom samma koncern (dotterbolag) till en köpeskilling av totalt 

 mnkr. 
   

Christer Pålsson 
Kommundirektör 

Samuel Sköld 
ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
AB Bjuvsbostäder 
Diariet 
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PM 

Till: Aktiebolaget Bjuvsbostäder 

Från: Andreas Lindh och Josefine Engbom, Advokatfirman Lindahl 

Datum: den 9 november 2020 

Ang: Försäljning av fastigheterna Bjuv Haren 1 m.fl; laglighetsprövning m.m. 

 

1 BAKGRUND 

1.1 Aktiebolaget Bjuvsbostäder (”Bjuvsbostäder”) har genom styrelsebeslut den 26 
oktober 2020 beslutat att ingå avtal med Akka Egendom II AB (eller med annat 
bolag i samma koncern) avseende överlåtelse av fastigheterna Bjuv Haren 1, 
Bjuv Hunden 6, Bjuv Hunden 7 och del av Bjuv Billesholms Gård 9:137 
(”Avtalet”). Beslutet har villkorats av att kommunfullmäktige godkänner Avtalet, 
men bolagets beslut har inte villkorats av att kommunfullmäktiges beslut ska 
vinna laga kraft. Kommunfullmäktige bereds nu möjlighet till att ta ställning till 
Avtalet och ska fatta beslut om det vid kommande sammanträde efter att ärendet 
har beretts på erforderligt sätt.  

1.2 Fråga har uppkommit om Bjuvsbostäder är förhindrat enligt reglerna i 
kommunallagen (”KL”), samt dess bolagsordning och ägardirektiv, att ingå 
Avtalet och villkora Avtalets fullbordan av att kommunfullmäktige godkänner 
Avtalet men inte av att beslutet vinner laga kraft. Advokatfirman Lindahl har fått i 
uppdrag att utreda frågan. Den utredning som ligger till grund för nedan 
redovisade svar framgår av den fortsatta framställningen under punkt 3 och 
slutsatsen framgår av punkt 2. 

2 SLUTSATS 

2.1.1 Reglerna i KL, bolagsordningen och ägardirektiven som antagits för 
Bjuvsbostäder hindrar inte Bjuvsbostäder att (fatta beslut om att) ingå Avtalet 
före kommunfullmäktiges ställningstagande, dock förutsatt att Avtalets 
fullbordande villkoras av att kommunfullmäktige godkänner Avtalet. 

2.1.2 Avtalets fullbordande behöver inte villkoras av att kommunfullmäktiges beslut 
vinner laga kraft.  

2.1.3 Hade Bjuvsbostäder inhämtat kommunfullmäktiges ställningstagande före det att 
bolaget beslutat att ingå Avtalet, hade detta ställningstagande inte varit legalt 
bindande för Bjuvsbostäder att följa. 
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3 ANALYS 

3.1 Kommunfullmäktiges ställningstagande 

3.1.1 Bjuvsbostäder är ett av Bjuvs kommun helägt kommunalt aktiebolag. 
Kommunfullmäktige är enligt 10 kap 3 § fjärde stycket KL skyldig att, i samband 
med att skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett helägt 
kommunalt bolag, se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta 
ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt innan de fattas. I Bjuvsbostäders bolagsordning anges 
följande: 

”Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Bjuvs kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse, eller annars av större vikt, fattas.” 

3.1.2 Enligt förarbetena till bestämmelsen utgör beslut om försäljning av fast egendom 
över en viss beloppsgräns sådant beslut som kräver kommunfullmäktiges 
föregående ställningstagande. I de ägardirektiv som antagits för Bjuvsbostäder 
anges följande: 

”Som frågor av principiell beskaffenhet ska till exempel alltid följande 
betraktas: /…/ 

− förvärv eller försäljningar av fastigheter med ett marknadsmässigt 
värde överstigande 10 miljoner kronor;” 

3.1.3 Bjuvsbostäders beslut om att ingå Avtalet kräver därmed kommunfullmäktiges 
föregående ställningstagande. Ett beslut av Bjuvsbostäder som kräver 
kommunfullmäktiges ställningstagande kan dock, enligt vår bedömning, fattas av 
Bjuvsbostäder före kommunfullmäktiges ställningstagande förutsatt att 
Bjuvsbostäder villkorar sitt beslut av att kommunfullmäktiges kommande 
ställningstagande innebär ett godkännande av Bjuvsbostäders beslut. Så har 
skett i det nu aktuella fallet. Därför krävs i Avtalet ett villkor om att Avtalets 
fullbordande och bestånd är beroende av att kommunfullmäktige lämnar sitt 
godkännande (jfr. punkten 3 i Avtalet).  

3.1.4 Kommunfullmäktiges beslut vid ställningstagande enligt 10 kap § 3 fjärde stycket 
KL är endast bindande för bolaget om det anges i bolagsordningen, ägardirektiv 
eller liknande. Varken ägardirektiven som antagits för Bjuvsbostäder eller dess 
bolagsordning innehåller en förpliktelse för Bjuvsbostäder att följa 
kommunfullmäktiges ställningstagande. Om kommunfullmäktiges 
ställningstagande skulle ha inhämtats före Bjuvsbostäders styrelsebeslut skulle 
därför ett negativ ställningstagande från kommunfullmäktige  inte medföra hinder 
för Bjuvsbostäder att, efter ställningstagandet, fatta beslut om att ingå Avtalet. 
Ett sådant agerande i strid med kommunfullmäktiges ställningstagande skulle 
dock sannolikt föranleda kommunfullmäktige att välja ny styrelse i bolaget. 

3.2 Laglighetsprövning 

3.2.1 Beslut om ställningstagande som kommunfullmäktige fattar om ett bolags 
verksamhet kan överklagas inom ramen för reglerna om laglighetsprövning enligt 
13 kap. KL. Beslut som fattas av helägda kommunala aktiebolag kan däremot 
inte överklagas inom ramen för reglerna om laglighetsprövning enligt KL (jfr 13 
kap 2 § KL). 
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3.2.2 Beslut som kan överklagas enligt KL (däribland kommunalfullmäktiges beslut) får 
verkställas innan de har vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid 
bedömningen ska särskild hänsyn tas till om verkställigheten av beslutet kommer 
att kunna rättas (13 kap 14 § KL). Med hänsyn till att kommunala aktiebolags 
beslut inte kan överklagas i enlighet med bestämmelserna i KL, finns det inte 
något som hindrar kommunala aktiebolag från att fatta beslut eller att verkställa 
beslut innan kommunfullmäktiges beslut om ställningstagande vunnit laga kraft. 

____________________________ 
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1. Sammanfattning 

  

Värderingsobjekt: Bjuv Hunden 7. 

Uppdragsgivare: Bjuvsbostäder AB (org.nr 556089-5533) genom Magnus 

Ingvarsson. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets 

marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen 

användas som beslutsunderlag vid eventuell avyttring. 

Värdetidpunkt: 2020-06-26. 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms 41 bostadslägenheter. 

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 

marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten till: 

32 000 000 kronor 
(Trettiotvå miljoner kronor)  

 
Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 11 396

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,57

Bruttokapitalisering, år 1 10,6

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 4,9%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 4,9%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 4,8%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  



2020-06-26 Ordernummer: 173 748    

Fastighetsbeteckning: Bjuv Hunden 7  

 

4 (19) 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Bjuv Hunden 7. 

  

Källa: Metria – SeSverige 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Bjuvsbostäder AB (org.nr. 556089-5533), genom Magnus Ingvarsson. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall 

värderingen användas som beslutsunderlag vid eventuell avyttring. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-06-26. 

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. 
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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. 

Värderingsstandard 

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (del av RICS 

Valuation – Global Standards 2017, utfärdat av Royal Institution of Chartered Surveyors) samt i enlighet 

med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

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.    

Upplysningar 

Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att överblicka påverkan på såväl 

näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Olika segment/tillgångsslag 

kommer att påverkas olika mycket och det är svårt att prognosticera dels under hur lång tid det kommer att 

ha negativ effekt dels hur stor omfattningen kommer att bli. 

Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad med en större osäkerhet än vad som annars skulle 

varit fallet utan denna påverkan.  Vi rekommenderar er därför att aktualisera värdet av fastigheten mer 

frekvent under rådande förhållande. 

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

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-06-23 av Mikael Svensson på Svefa. Vid besiktningen 

deltog Birgitta Nordström (uthyrare/kundtjänst vid Bjuvsbostäder) som representant för uppdragsgivaren, 

tillika fastighetsägaren.  

Vid besiktningen har en bostadslägenhet samt byggnadernas yttre studerats. 

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Objektsbeskrivning 

• Hyresdebiteringslista 

• Ytor, hyresintäkter, taxebundna kostnader (utfall 2019) 

 

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 41 bostadslägenheter. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Aktiebolaget Bjuvsbostäder. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i Bjuvs centrala delar. Gatuadresserna är Östergatan 9A-C och Västra 

Ringgatan 5A-D. Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostäder (såväl flerbostadshus som småhus), livsmedelsbutik, 

skola, lekplats, åkermark samt lättare industriverksamhet (norr om Västra Ringgatan).  

Fullständigt serviceutbud finns i Bjuv. Allmänna kommunikationer finns i form av regionbusslinjer och 

pågatåg med hållplats/station på nära avstånd.  

Större trafikleder (E4) finns på drygt sex kilometers avstånd.  

Tomt 

Värderingsobjektet har en markareal om 6 775 kvadratmeter.  

På värderingsobjektet finns två byggnader som upptar cirka 25 % av markarealen.  

Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av gräs- och gårdsytor.  

Tomten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

Byggnadsbeskrivning 

Byggnaderna på värderingsobjektet uppfördes 1955 och inrymmer två plan ovan mark samt källare och 

delvis inredd vind.  

Den totala uthyrbara arean uppgår enligt uppdragsgivaren till 2 808 kvadratmeter fördelat enligt nedan: 

Lokaltyp

m² % Antal

Bostäder 2 808 100 -

Garage/P-platser - - 4

Summa/Medel 2 808 100 4

Uthyrbar area

 

Bostadsarean fördelar sig på 41 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om cirka 68 kvadratmeter.  



2020-06-26 Ordernummer: 173 748    

Fastighetsbeteckning: Bjuv Hunden 7  

 

7 (19) 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Konstruktion 

Grundläggning  Källare 

Stomme  Tegel 

Fasadmaterial  Tegel 

Yttertak  Tegelpannor 

Fönster  Isolerglas med träkarm 

Balkonger  Ja 

Teknik 

Uppvärmning  Fjärrvärme 

Ventilation  Mekanisk frånluft 

OVK  Okänt men förutsätts vara godkänd 

Sophantering  Miljöhus 

Hissar  Saknas 

Övrigt 

Parkering  4 garageplatser i gårdsbyggnad  

Tvättstuga  I källaren 

Energideklaration Utförd 2019 

Skick och standard 

Byggnadernas inre och yttre skick bedöms som normalt med hänsyn till byggnadsåret. 

En lägenhet var föremål för besiktning. Ytskikt, badrum och kök bedöms hålla en relativt normal 1980-/90-

talsstandard. I lägenheterna med adress Östergatan 9A-C (östra byggnaden) har, enligt uppgift vid 

besiktning, samtliga badrum renoverats de senaste åren. Övriga lägenheter förutsätts hålla en relativt 

jämförbar standard likt lägenheten som besiktades (renoveringsår har i erhållen objektsbeskrivning angetts 

till 1989). 

Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll, 

noterades vid besiktningen.  

Flexibilitet och alternativanvändning 

Någon alternativanvändning är inte aktuell. 

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Enligt uppdragsgivaren är PCB-kontroll utförd. 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 

miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   
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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 detaljplan, f.d. stadsplan, fastställd 1960-04-02.  

Planbestämmelserna anger bostadsändamål med en högsta byggnadshöjd av 7,5 meter omfattande två 

våningar. Utöver antalet våningar får vindsvåning inredas. 

Befintlig byggnad överensstämmer med planbestämmelserna och byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad. 

4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag aktivitet, och till följd av Corona-virusets påverkan på såväl 

ekonomi som samhället i stort kan nu noteras en tydlig konjunkturnedgång. BNP väntas minska med 7 % 

under 2020, ett scenario som emellertid nästan kan ses som ”best case” och som förutsätter omfattande 

ekonomiska och politiska stödinsatser (Sverige har emellertid relativt starka offentliga finanser, något som 

möjliggör just denna typ av stödinsatser, såväl på kort som lång sikt).  

Om det går att undvika en långvarig lågkonjunktur återstår att se. En viss återhämtning kan möjligen vara 

att vänta redan under Q4, något som dock förutsätter en återhämtning även i den globala ekonomin. 

Prognosen är därmed mycket osäker och sannolikt kommer vi endast se en måttlig, om någon, tillväxt 

under 2021 och 2022.     

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 

”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 

Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-

/sjukvård. De offentliga finanserna är fortfarande starka med visst utrymme för ofinansierade åtgärder och 

en expansiv finanspolitik (förutsatt att ekonomin inte går in i en långvarig lågkonjunktur).  

Beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en 

åtstramning av såväl de offentliga utgifterna som finanspolitiken framöver.  
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Riksbanken har infört en rad åtgärder för att mildra effekterna av Corona-viruset, främst genom att 

säkerställa fortsatt tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan har ännu inte varit aktuell, men nyttan 

av en sänkning torde vara relativt begränsad (någon negativ effekt av Riksbankens senaste höjning, 25 

punkter i dec-19, fick inte heller något direkt genomslag på fastighetsmarknaden). Med den aktuella 

konjunkturs- och inflationsutvecklingen så får det emellertid ses som än mer osannolikt att det kommer 

någon ytterligare höjning av reporäntan i närtid (prognosen på 0 % fram till 2022 kvarstår).  

Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en relativt svag utveckling på 

arbetsmarknaden under 2020 och 2021, med stigande arbetslöshet till följd. Förutsättningarna för svensk 

arbetsmarknad har nu ändrats i grunden där vi sannolikt endast sett början av konkurser och 

nedläggningar, med 10 000-tals uppsägningar, varsel och permitteringar. Arbetslösheten väntas öka till  

10 % redan till sommaren, med stor risk för ytterligare försämringar under hösten. För att skapa 

förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad flexibilitet och 

rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning. På kort sikt är det nödvändigt med ett 

samarbete mellan stat och näringsliv, och då inte minst fastighetsägarna, för att möjliggöra för ”sunda” 

bolag att överleva. 

Kommunfakta – Bjuv 

Befolkning 

Befolkningen i Bjuvs kommun uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 15 715 invånare, en ökning med drygt 

1,4 % sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden 

redovisas i tabellen nedan. 

Befolkning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bjuv 14 841 14 851 14 866 14 801 14 894 14 962 15 202 15 429 15 501 15 715

Tillväxt, Bjuv 0,2% 0,1% 0,1% -0,4% 0,6% 0,5% 1,6% 1,5% 0,5% 1,4%

Tillväxt, Sverige 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0%

Källa: SCB  

 

Källa: SCB 
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Källa: SCB   

I ovanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 

andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att Bjuvs kommun har en relativt liten andel 

personer inom ålderskategorin 25–34 år jämfört med riket i övrigt. 

Medelinkomst 

Medelinkomsten i Bjuvs kommun är generellt lägre än för riket i stort. Något som gäller för samtliga 

ålderskategorier med undantag av ålderskategorin 20–24 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]

20-24 år 162,6 141,0 161,5

25-29 år 231,5 222,7 247,3

30-44 år 281,7 312,8 344,2

45-64 år 317,3 371,9 396,4

65+ år 218,1 248,2 255,1

Totalt 20+ år 265,8 293,1 314,7  
Källa: SCB   

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för maj 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är 

öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Bjuv till 10,7 % vilket kan 

jämföras med Skåne län som också har en arbetslöshet om 10,7 % och riket i stort som har en arbetslöshet 

om 8,5 %. Sedan motsvarande period föregående år har arbetslösheten ökat kraftigt i såväl Bjuv som länet 

och riket i stort. 

Arbetslöshet

maj-19 maj-20 maj-19 maj-20

Kommun 7,9% 10,7% 9,1% 13,9%

Län 8,9% 10,7% 10,1% 13,8%

Sverige 6,6% 8,5% 7,5% 11,4%

Källa: Arbetsförmedlingen maj 2020

Samtliga 16-64 år Ungdomar 18-24 år
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Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger främst på vård och omsorg samt tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 
Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Bjuv på 

plats 178 i rankingen för 2019.  

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 

tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa 

kommersiella objekt.  

Enligt MSCI uppgick totalavkastningen på fastighetsinvesteringar till 10,3 % under 2019, att jämföra med 

10,6 % under 2018. Värdeökningen stod för ca 6,3 % och direktavkastningen för 3,8 % (den lägsta 

direktavkastningen sedan mätningen startade 1984). Högst totalavkastning uppvisade industri (13,3 %), 

följt av kontor (13,0 %). Lägst totalavkastning uppvisade handel (4,7 %). 

I detta ännu relativt tidiga skede är det svårt att överblicka konsekvenserna av Corona-viruset, såväl vad 

gäller investeringsmarknaden som för fastighetsmarknaden och näringslivet/samhället i stort, men den 

ökande osäkerheten väntas medföra ett svagt 2020.  

Transaktionsvolymen under Q1 2020 bedöms till ca 36 mdkr, exklusive förvärv av majoritetsposter i 

börsnoterade bolag (som SBB:s förvärv av Hemfosa till ett underliggande fastighetsvärde om 28,2 mdkr). 

Jämfört med Q1 2019 kan noteras en något svagare marknadsaktivitet. Mot slutet av mars och i april har 

noterats en ökad osäkerhet på grund av Covid-19, med flera ”pausade” eller avbrutna transaktioner, vilket 

talar för en tydlig uppbromsning på transaktionsmarknaden och ett svagt 2020.  
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Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt 

kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det 

utländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel 

av investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden har försämrats, med stigande kostnader till följd. Detta trots de 

insatser som Riksbanken och Regeringen infört för att säkerställa tillgång till krediter och ett, i den mån 

möjligt, långsiktigt fungerande näringsliv. För institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt fokus och hög 

kreditrating bedöms kreditmarknaden vara fortsatt god, särskilt vid investeringar i bostads- och 

samhällsfastigheter (fastighetskrediter med låg risk kan till och med ses som fördelaktiga i tider av stor 

finansiell oro).   

Med en ökande osäkerhet vad gäller utvecklingen framöver, där vi kan komma att se långtgående 

konsekvenser på grund av konkurser, varsel/uppsägningar, ändrade konsumtionsmönster med mera (detta 

särskilt för mer ”upplevelsebaserade” fastigheter/lokaler som hotell, butiker och restauranger) har det redan 

noterats stigande direktavkastningskrav på den kommersiella marknaden. Bostadshyresfastigheter och 

samhällsfastigheter ses som relativt stabila tillgångar, med i huvudsak oförändrade direktavkastningskrav, 

men det bedöms som troligt att vi framöver kommer att se en allt mer polariserad investeringsmarknad.  

För projektmarknaden är tillgången till arbetskraft av stor vikt med risk för förseningar i pågående/planerade 

projekt på grund av brist på arbetskraft, såväl inhemsk som utländsk (stängda gränser, reseförbud).  

En tydlig sättning på privatbostadsmarknaden är att vänta under 2020 vilket i sin tur väntas medföra en 

ökad osäkerhet för bostadsbyggrätter, trots en god underliggande efterfrågan. Kommunala 

markanvisningar-/överlåtelser väntas ”skjutas på framtiden”. Den demografiska utvecklingen – med såväl 

växande barnkullar som en allt äldre befolkning – medför att det är av stor vikt med investeringar inom 

vård/skola/omsorg. Det har noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl offentliga som privata aktörer, 

vad gäller byggrätter för olika typer av särskilda boende och skola/förskola. 

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Bjuv avseende bostadsfastigheter är traditionellt låg med 

endast ett fåtal representativa försäljningar årligen, vilket också avspeglas i stabila direktavkastningskrav. 

Det är endast mindre objekt som omsätts (< 600 kvm BOA). Köpare och säljare har i huvudsak varit lokala 

aktörer, såväl bolag som privatpersoner.  

Prognosen för det närmsta året är fortsatt stabila direktavkastningskrav. 

Bjuvs bostadsmarknad är stark med hög efterfrågan och låga vakanser på centralt belägna hyresrätter (i 

princip endast omflyttningsvakanser, även i relativt perifera lägen inom kommunen). 

I Bjuvsbostäders bostadskö stod vid utgången av 2019 totalt knappt 2 500 personer i kö, vilket kan 

relateras till Bjuvsbostäders totala innehav om cirka 1 120 lägenheter. Det som främst efterfrågas är mindre 

lägenheter, företrädesvis 2 rok, tätt följt av 1 respektive 3 rok. Inom Bjuvsbostäders mest populära 

bostadsområde Bjuvshem, inom vilket värderingsobjektet tillhör, var kötiden för lägenheter som kom ut till 

förhyrning under 2019 i snitt cirka 27 månader. 

Vad gäller bostadshyror beror dessa till stor del på lägenheternas storlek, utformning, val av standard och 

utrustning med mera och varierar därför inom ett stort intervall, särskilt inom äldre hus där renoveringar kan 

ha skett vid olika tillfällen genom åren.  
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Genomsnittshyran inom Bjuvsbostäders bestånd uppgick vid utgången av 2019 till cirka 1 040 kr/kvm och 

år för en genomsnittslägenhet om cirka 67 kvadratmeter. 

Prognosen för det närmaste året är en hög transaktionsaktivitet till följd av att Bjuvsbostäder aviserat om en 

försäljning av cirka 30 % av deras innehav (inkluderande värderingsobjektet).   

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har ett attraktivt läge, vilket bedöms som ett A-läge för bostäder i Bjuv.  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som god. Sannolik köparkategori bedöms främst 

vara en lokal eller regional aktör. Även nationella aktörer kan vara möjliga köpare om värderingsobjektet 

ingår som en del av en större portfölj.   

Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Stark bostadsmarknad 

• Delvis renoverade badrum 

• Potential till driftnettooptimering 

• Attraktivt läge 

• Äldre bebyggelse vilket kan innebära 

större underhållsposter framöver 

• Relativt höga driftskostnader 

 

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 

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.  
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6. Värdering 

Ortsprismetod  

Det har under de senaste tio åren endast skett ett 10-tal lagfarna försäljningar av bostadsdominerande 

fastigheter i Bjuvs kommun (avser typkod 320 och 321 med en högsta lokalandel om 20 %). 

Efter gallring med avseende på intressegemenskap mellan köpare och säljare samt objekt utan redovisad 

area återstår 13 objekt. Några bolagstransaktioner eller portföljaffärer i Bjuv har inte noterats. 

Objekten har sålts till priser som varierar inom ett huvudsakligt intervall om cirka 5 700 – 13 100 kr/kvm 

uthyrbar area. Endast fyra av objekten har sålts under de senaste tre åren och då till priser inom intervallet 

8 500 – 13 100 kr/kvm uthyrbar area. Det som omsätts är endast mindre objekt; i genomsnitt cirka 450 

kvadratmeter BOA. 

De senaste åren har det skett ett antal intressanta transaktioner inom jämförbara delmarknader i Skåne. 

Följande objekt bedöms vara av intresse: 

• I juni 2020 aviserades om Trelleborgshems portföljförsäljning av drygt 800 lägenheter och 16 000 

kvm kommersiella ytor som till cirka 85 % förhyrs av Trelleborgs kommun. Köpare var KlaraBo som 

tillträder fastigheterna 1 juli 2020. Fastigheterna är belägna i centrala och östra Trelleborg samt i 

Anderslöv. Underliggande fastighetsvärde uppgår till drygt 1 000 mkr, vilket motsvarar cirka 15 100 

kr/kvm. Direktavkastningen för portföljen som helhet bedöms till cirka 4,25 %. 

• I maj 2020 förvärvade Trianon fem centralt belägna fastigheter i Skurup av Skurupshem till ett 

totalt underliggande fastighetsvärde om 247 mkr. Fastigheterna omfattar totalt 293 lägenheter över 

en boarea om cirka 21 200 kvm samt 990 kvadratmeter förskola och LSS-boende. Byggnaderna 

på fastigheterna uppfördes 1972-1974, 1980, 1988 och 1990 och bedöms som helhet ha ett relativt 

normalt skick med hänsyn till nybyggnadsår. Priset motsvarar cirka 11 100 kr/kvm och direkt-

avkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 

• Fastigheterna Servitutet 2, Kristallen 1-3, Arvid 1 och Sandhammaren 4 i Kävlinge kommun 

förvärvades av SBB under december månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 545 

mkr. Säljare var det kommunala bostadsbolaget KKB Fastigheter. Portföljen omfattar cirka 26 500 

kvadratmeter och inrymmer 407 hyresbostäder. Byggnaderna på Arvid 1 (36 lgh) och Kristallen 1-3 

(199 lgh) uppfördes i början av 1970-talet medan byggnaderna på Servitutet 2 (48 lgh) uppfördes 

1993. Byggnaderna på Sandhammaren 4 uppfördes 2016-2017 (124 lägenheter). Priset motsvarar 

cirka 20 500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 3,7 %. 

• Sig Invest AB förvärvade i december 2019 tre hyreshusfastigheter med 45 lägenheter samt garage 

och parkeringsplatser i Landskrona till ett underliggande fastighetsvärde om 51 mkr, motsvarande 

ca 14 100 kr/kvm. Uthyrningsbar area uppgår till 3 618 kvm. De bedömda hyresintäkterna uppgår 

till ca 3,7 mkr och driftnettot cirka 2,3 mkr. Baserat på kommunicerat driftnetto uppgår direkt-

avkastningen till cirka 4,5 %. 
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• I oktober 2018 förvärvade SBB en portfölj med tio fastigheter i Höganäs av Jefast. Transaktionen 

skedde genom en bolagsöverlåtelse till ett underliggande fastighetsvärde av 289 mkr. Två 

fastigheter avser samhällsfastigheter med en total uthyrbar area om cirka 5 200 kvadratmeter där 

det bland annat bedrivs utbildning och LSS-verksamhet. Största hyresgäst är Höganäs kommun 

som svarar för 88 % av hyresintäkterna. Återstående hyreslängd uppgår till 10 år. Resterande åtta 

fastigheter inrymmer bostäder med totalt 152 lägenheter över en total boarea om knappt 13 900 

kvadratmeter. Av det totala hyresvärdet kan cirka 66 % hänföras till bostäderna. Priset motsvarar 

cirka 15 200 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 4,6 %. 

• Svenska Hus förvärvade i juni 2018 fem fastigheter i Åstorp till ett underliggande fastighetsvärde 

om 270 mkr. Säljare var Jefast som i sin tur förvärvade fastigheterna i april 2016 för 230 mkr, 

motsvarande 6,0 % i direktavkastning. Fastigheterna omfattar totalt cirka 28 500 kvadratmeter 

varav 87 % avser bostäder fördelat över 371 lägenheter. Det totala hyresvärdet uppgår årligen till 

26,5 mkr. Byggnaderna på fastigheterna uppfördes mellan åren 1964-1970. Priset motsvarar 

knappt 9 500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 5,0 %. 

Resultat 

Direktavkastningarna är svåra att härleda ur det begränsade jämförelsematerialet. Man kan dock 

konstatera att det under senare år varit ett stort intresse av att investera på de mindre delmarknaderna 

(tillväxtregion förutsätts) då det är svårt att hitta objekt i Malmö, Lund och Helsingborg till rimlig avkastning. 

Som följd av detta har direktavkastningskraven inom de mindre delmarknaderna sjunkit och närmat sig 

nivåerna i storstäderna.  

Av särskilt intresse är de senaste noterade affärerna i centrala Skurup och i Trelleborgs kommun, vilka 

bedöms ha något bättre marknadsförutsättningar än värderingsobjektet (främst med hänsyn till läget). 

Med beaktande av marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet relaterat till jämförbara 

delmarknader bedöms marknadsmässiga direktavkastningskrav i Bjuv i huvudsak ligga inom ett intervall 

om cirka 4,5 – 6,0 %. För centralt belägna objekt, kvalitativa objekt eller objekt med en tydlig hyrespotential 

bedöms direktavkastningskrav i den lägre delen av intervallet som rimliga. 

Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet 

uppgå till mellan 4,5 – 5,0 %.  

Tillämpas nämnda intervall i avkastningsanalysen nedan erhålls ett värdeintervall mellan 10 800 – 12 000 

kr/kvm, vilket motsvarar ett totalt värde i intervallet om cirka 30 300 000 – 33 700 000 kronor. 
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Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2020-06-01. 

Inflation 

Under 2020 har ett inflationstagande om 0,5 % använts. För resterande del av kalkylperioden gäller 2,0 %. 

 

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunktur-

institutet 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 cirka 4,75%. 

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 direkt-

avkastningskravet, 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 4,75%.  

Hyror 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt bedömd marknadshyra per lokaltyp.  

Lokaltyp

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

Bostäder 3 017 1 074 - 3 017 1 074 - 0 - 3 017 1 074 -

Garage/P-platser 13 - 3 360 13 - 3 360 0 - 13 - 3 360

Summa/Medel 3 030 1 074 3 360 3 030 1 074 3 360 0 0 0 3 030 1 074 3 360

Vakanta ytor Totalt

Marknadsmässig hyra

Uthyrd area

Utgående hyra

 
 

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

fastighetsskatt är inkluderad i hyrorna (utgår ej heller bostäder).  

Hyresutvecklingen bedöms följa förväntad inflationsutveckling.  

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

utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. 
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Vakanser 

Värderingsobjektet är idag fullt uthyrt.  

Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 2 808 100 - 2 808 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%

Garage/P-platser - - 4 - - 4 - - 0 0,0% 0,5%

Summa/Medel 2 808 100 4 2 808 100 4 0 0 0 0,0% 0,5%

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för 

långsiktiga vakanser och hyresförluster som relativt låga och har i genomsnitt bedömts till 0,5%.  

Drift och underhåll 

Kostnader avseende värme, el/vatten/sopor samt kabel-TV/bredband har erhållits från fastighetsägaren, 

vilka redovisas i tabellen nedan. De totala drift- och underhållskostnaderna för värderingsobjektet har 

bedömts med ledning från erhållna kostnader samt 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 1 404 500 - 1 081 385 - 211 75 - 112 40 -

Garage/P-platser 3 - 700 2 - 560 0 - 0 1 - 140

Summa/Medel 1 407 500 700 1 083 385 560 211 75 113 40 140

VaravBedömd D&U-kostnad

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

 

Drift- och underhållskostnader, bostäder (kr/kvm, år)

Kostnadsslag Kommentar A B
Andel av total 

(%)

Administration  - 40 8%

Försäkring  - 10 2%

Värmeförbrukning  143 143 29%

Elförbrukning (fastighet) Avser el, vatten och sophämtning 154 154 31%

Kabel-TV/bredband  3 3 1%

Vattenförbrukning  - - 0%

Tillsyn och skötsel  - 40 8%

Reparationer  - 25 5%

Sophämtning  - - 0%

Städning (fastighet)  - 10 2%

Planerat underhåll  - 75 15%

Totalt 300 500 100%  

A) Uppdragsgivarens uppgifter (utfall/budget) 

B) Svefas bedömning 

 

Kostnaden för planerat/periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderings-

objektets livslängd. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling. 

Investeringar och hyresgästanpassningar 

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 
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Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2019 åsatts typkod 320 (hyreshusenhet, huvudsakligen 

bostäder). Byggnaderna har åsatts värdeår 1965. 

 
Taxeringsvärden (kr)

Markvärde 5 200 000

Byggnadsvärde 15 200 000

Totalt 20 400 000

Varav bostad 20 400 000

Varav lokaler 0

Totalt 20 400 000  
 

För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår år 2020 till 1 429 kronor 

per lägenhet och år, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet. Avgiften indexregleras årligen.  

Fastighetsskatt utgår därmed totalt för värderingsobjektet under år 2020 med cirka 59 000 kronor. 

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 11 408 kr/kvm uthyrbar area, 

vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 32 000 000 kronor (se bilaga 1:1). 

Känslighetsanalys 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras – allt annat lika – 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% 6 208 19,4%

Hyra garage % 10,0% 28 0,1%

Drift och underhåll % 10,0% -2 474 -7,7%

Inflation %-enheter 1,0% 2 714 8,5%

Vakans bostäder %-enheter 1,0% -624 -1,9%

Vakans garage %-enheter 5,0% -14 0,0%

Kalkylränta %-enheter 1,0% -2 340 -7,3%

Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% -3 512 -11,0%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 30 300 000 – 33 700 000 kronor 

Avkastningsmetoden   cirka 32 000 000 kronor 

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

avkastningsanalysen på grund av bristfälligt ortsprisunderlag. 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten 2020-06-26 till: 

32 000 000 kronor 

Trettiotvå miljoner kronor  

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 11 396

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,57

Bruttokapitalisering, år 1 10,6

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 4,9%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 4,9%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 4,8%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Malmö 2020-06-26 

   
Mikael Svensson   Per Wieslander 

Civilingenjör Lantmäteri   Civilingenjör Lantmäteri 

av Samhällsbyggarna   av Samhällsbyggarna 

auktoriserad fastighetsvärderare  auktoriserad fastighetsvärderare och MRICS 

Bilagor 

Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 

Bilaga 2  Foton 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Bjuv Hunden 7 Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2020-06-01

Värdeår: 1965

Tax. värde: 20 400

Typkod: 320

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inflation 0,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%

Kalkylränta 5,27% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,84% 6,85%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 4,75%

Ekonomisk vakans

Bostäder 0,0% 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 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Totalt 0,0% 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) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hyra bostäder (+) 1 074 3 017 3 032 3 092 3 154 3 217 3 282 3 347 3 414 3 482 3 552 3 623

Hyra lokaler (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyra garage mm (+) 3 360 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16

Hyresrisk/vakans bostäder (-) 0 -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -18 -18

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 1 079 3 030 3 030 3 091 3 152 3 215 3 280 3 345 3 412 3 480 3 550 3 621

Drift och underhåll (-) -501 -1 407 -1 414 -1 442 -1 471 -1 500 -1 530 -1 561 -1 592 -1 624 -1 657 -1 690

Fastighetsskatt (-) -21 -59 -60 -61 -62 -63 -65 -66 -67 -69 -70 -71

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 557 1 565 1 556 1 587 1 619 1 652 1 685 1 718 1 753 1 788 1 823 1 860

Återstående investeringar (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto efter investeringar 557 1 565 1 556 1 587 1 619 1 652 1 685 1 718 1 753 1 788 1 823 1 860

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 11 408

Avkastningsvärde / taxeringsvärde 1,57

Bruttokapitalisering, år 1 10,6

Direktavkastning, initial 4,9%

Direktavkastning, år 1 4,9%

Marknadsmässig direktavkastning 4,8%

11 837

20 196

32 033
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Hyresgästförteckning Fastighet: Bjuv Hunden 7 Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning 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)

41 lägenheter (genomsnitt 68 kvm) Bo Bostäder 2 808 2020-06-01 2020-12-31 3 017 1 074 100% 3017 1 074 100% 0 0 N J N

Garage G Garage - kall 4 2020-06-01 2020-12-31 13 3 360 100% 13 3 360 100% 0 0 N - N

Summa/Medel 2 808 3 030 1 074 3 030 1 074 0 0

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

Bedömd marknadshyra Moms-

pliktig HG

Egen-

användare

Utg. total hyra inkl. ev. 

driftstillägg *)

Fastighetsskatt 

åter

Ingår 

värme **)
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Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 2 808 100 - 2 808 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%

Garage/P-platser - - 4 - - 4 - - 0 0,0% 0,5%

Summa/Medel 2 808 100 4 2 808 100 4 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 3 017 1 074 - 3 017 1 074 - 0 - 3 017 1 074 -

Garage/P-platser 13 - 3 360 13 - 3 360 0 - 13 - 3 360

Summa/Medel 3 030 1 074 3 360 3 030 1 074 3 360 0 0 0 3 030 1 074 3 360

Lokaltyp

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

Bostäder 1 404 500 - 1 081 385 - 211 75 - 112 40 -

Garage/P-platser 3 - 700 2 - 560 0 - 0 1 - 140

Summa/Medel 1 407 500 700 1 083 385 560 211 75 113 40 140

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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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

BJUV HUNDEN 7 1997-04-04 2009-02-12 13:00 2020-06-16
Nyckel: 120189165
UUID: 909a6a5b-6535-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bjuv
Distrikt: Bjuv
Nr: 101292

ADRESS
Adress
Västra Ringgatan 5A, 5B, 5C, 5D
Östergatan 9A, 9B, 9C
267 31 Bjuv

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6217437.0 370744.0

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 6 775 kvm 6 775 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556089-5533
Aktiebolaget Bjuvsbostäder
BOX 108
267 23 BJUV
Köp: 1994-11-30 Andel: 1/1
Köpeskilling: 20 567 211 SEKAvser hela fastigheten
Lagfartsanmärkning: Namn Akt: 05/18514

1/1 1995-07-13 95/9934

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 8
Totalt belopp: 13 048 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
1 Skriftligtpantbrev 815 000 SEK 1957-03-13 57/597
2 Skriftligtpantbrev 95 000 SEK

Utbyte: 58/2402
1957-04-17 57/999A

3 Skriftligtpantbrev 64 000 SEK
Utbyte: 58/2402
Utbyte: 58/3479

1957-04-17 57/999B

4 Datapantbrev 365 000 SEK
Utbyte: 58/2402
Utbyte: 58/3479

1957-04-17 57/999C

5 Datapantbrev 43 100 SEK 1958-12-10 58/3481
6 Datapantbrev 89 000 SEK 1958-12-10 58/3482
7 Datapantbrev

Anmärkning: Rättat Akt: 09/4254
5 788 450 SEK 2009-01-23 09/1993

8 Datapantbrev
Anmärkning: Rättat Akt: 09/4256

5 788 450 SEK 2009-01-23 09/1994

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 1260-288.1
Beskrivning: VÄRMEKULVERT Förmån Avtalsservitut 12-IM7-79/5011.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Tomtindelning: HUNDEN 1957-01-09 1260K-36
Stadsplan 1960-04-02

Senast ajourföring: 2000-02-28
12-BJS-49
12PE BJS-52

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN BOSTÄDER (320)
172358-3
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
20 400 000 SEK 15 200 000 SEK 5 200 000 SEK 6775 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556089-5533
Aktiebolaget Bjuvsbostäder

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag
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TAXERINGSINFORMATON
BOX 108
267 23 BJUV
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 19552254
Id hyresmark: 19553254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
15 200 000 SEK 1260004
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1965 1955
Bostadsyta Under byggnad Hyra
2808 kvm Nej 2 756 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 19553254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
5 200 000 SEK 1260004
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
3533 kvm 1500 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Tomtmätning 1957-02-21
Införd i tomtboken 1957-03-04
Ledningsåtgärd 1997-04-04 1260-288

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
M-BJUV HUNDEN 7 1983-11-30 12-BJJ-618

URSPRUNG
BJUV BJUV 8:14
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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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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1. Sammanfattning 

  

Värderingsobjekt: Bjuv Hunden 6. 

Uppdragsgivare: Bjuvsbostäder AB (org.nr 556089-5533) genom Magnus 

Ingvarsson. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets 

marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen 

användas som beslutsunderlag vid eventuell avyttring. 

Värdetidpunkt: 2020-06-26. 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms 42 bostadslägenheter. 

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 

marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten till: 

28 500 000 kronor 
(Tjugoåtta miljoner femhundratusen kronor)  

 
Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 10 274

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,36

Bruttokapitalisering, år 1 10,0

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 4,9%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 4,9%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 4,9%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Bjuv Hunden 6. 

  

Källa: Metria – SeSverige 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Bjuvsbostäder AB (org.nr. 556089-5533), genom Magnus Ingvarsson. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall 

värderingen användas som beslutsunderlag vid eventuell avyttring. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-06-26. 

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. 
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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. 

Värderingsstandard 

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (del av RICS 

Valuation – Global Standards 2017, utfärdat av Royal Institution of Chartered Surveyors) samt i enlighet 

med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

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.    

Upplysningar 

Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att överblicka påverkan på såväl 

näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Olika segment/tillgångsslag 

kommer att påverkas olika mycket och det är svårt att prognosticera dels under hur lång tid det kommer att 

ha negativ effekt dels hur stor omfattningen kommer att bli. 

Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad med en större osäkerhet än vad som annars skulle 

varit fallet utan denna påverkan.  Vi rekommenderar er därför att aktualisera värdet av fastigheten mer 

frekvent under rådande förhållande. 

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

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-06-23 av Mikael Svensson på Svefa. Vid besiktningen 

deltog Birgitta Nordström (uthyrare/kundtjänst vid Bjuvsbostäder) som representant för uppdragsgivaren, 

tillika fastighetsägaren. 

Vid besiktningen studerades endast byggnadernas yttre. 

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Objektsbeskrivning 

• Hyresdebiteringslista 

• Ytor, hyresintäkter, taxebundna kostnader (utfall 2019) 

 

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 42 bostadslägenheter. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Aktiebolaget Bjuvsbostäder. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i Bjuvs centrala delar. Gatuadresserna är Västra Ringgatan 1A-D och 3A-C. 

Se kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostäder (såväl flerbostadshus som småhus), livsmedelsbutik, 

skola, lekplats, åkermark samt lättare industriverksamhet (norr om Västra Ringgatan).  

Fullständigt serviceutbud finns i Bjuv. Allmänna kommunikationer finns i form av regionbusslinjer och 

pågatåg med hållplats/station på nära avstånd.  

Större trafikleder (E4) finns på drygt sex kilometers avstånd.  

Tomt 

Värderingsobjektet har en markareal om 4 298 kvadratmeter.  

På värderingsobjektet finns två byggnader som upptar cirka 35 % av markarealen.  

Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av gräs- och gårdsytor.  

Tomten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

Byggnadsbeskrivning 

Byggnaderna på värderingsobjektet uppfördes 1955 och inrymmer två plan ovan mark samt källare och 

delvis inredd vind.  

Den totala uthyrbara arean uppgår enligt uppdragsgivaren till 2 774 kvadratmeter fördelat enligt nedan: 

Lokaltyp

m² % Antal

Bostäder 2 673 96 -

Förråd 101 4 -

Garage/P-platser - - 4

Summa/Medel 2 774 100 4

Uthyrbar area

 

Bostadsarean fördelar sig på 42 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om cirka 64 kvadratmeter.  
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Konstruktion 

Grundläggning  Källare 

Stomme  Tegel 

Fasadmaterial  Tegel 

Yttertak  Tegelpannor 

Fönster  Isolerglas med träkarm 

Balkonger  Ja 

Teknik 

Uppvärmning  Fjärrvärme 

Ventilation  Mekanisk frånluft 

OVK  Okänt men förutsätts vara godkänd 

Sophantering  Miljöhus 

Hissar  Saknas 

Övrigt 

Parkering  4 garageplatser i gårdsbyggnad  

Tvättstuga  I källaren 

Energideklaration Utförd 2019 

Skick och standard 

Byggnadernas inre och yttre skick bedöms som normalt med hänsyn till byggnadsåret. 

Ingen lägenhet var föremål för invändig besiktning varför någon detaljerad information om lägenheternas 

invändiga skick och standard inte har kunnat inhämtas. Enligt uppgift bedöms lägenheterna generellt hålla 

en 1980-/90-talsstandard (renoveringsår anges i erhållen objektsbeskrivning till 1989). 

Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll, 

noterades vid besiktningen.  

Flexibilitet och alternativanvändning 

Någon alternativanvändning är inte aktuell. 

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden. 

Enligt uppdragsgivaren är PCB-kontroll utförd. 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 

miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   
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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 detaljplan, f.d. stadsplan, fastställd 1960-04-02.  

Planbestämmelserna anger bostadsändamål med en högsta byggnadshöjd av 7,5 meter omfattande två 

våningar. Utöver antalet våningar får vindsvåning inredas. 

Befintlig byggnad överensstämmer med planbestämmelserna och byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad. 

4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag aktivitet, och till följd av Corona-virusets påverkan på såväl 

ekonomi som samhället i stort kan nu noteras en tydlig konjunkturnedgång. BNP väntas minska med 7 % 

under 2020, ett scenario som emellertid nästan kan ses som ”best case” och som förutsätter omfattande 

ekonomiska och politiska stödinsatser (Sverige har emellertid relativt starka offentliga finanser, något som 

möjliggör just denna typ av stödinsatser, såväl på kort som lång sikt).  

Om det går att undvika en långvarig lågkonjunktur återstår att se. En viss återhämtning kan möjligen vara 

att vänta redan under Q4, något som dock förutsätter en återhämtning även i den globala ekonomin. 

Prognosen är därmed mycket osäker och sannolikt kommer vi endast se en måttlig, om någon, tillväxt 

under 2021 och 2022.     

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 

”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 

Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-

/sjukvård. De offentliga finanserna är fortfarande starka med visst utrymme för ofinansierade åtgärder och 

en expansiv finanspolitik (förutsatt att ekonomin inte går in i en långvarig lågkonjunktur).  

Beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en 

åtstramning av såväl de offentliga utgifterna som finanspolitiken framöver.  
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Riksbanken har infört en rad åtgärder för att mildra effekterna av Corona-viruset, främst genom att 

säkerställa fortsatt tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan har ännu inte varit aktuell, men nyttan 

av en sänkning torde vara relativt begränsad (någon negativ effekt av Riksbankens senaste höjning, 25 

punkter i dec-19, fick inte heller något direkt genomslag på fastighetsmarknaden). Med den aktuella 

konjunkturs- och inflationsutvecklingen så får det emellertid ses som än mer osannolikt att det kommer 

någon ytterligare höjning av reporäntan i närtid (prognosen på 0 % fram till 2022 kvarstår).  

Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en relativt svag utveckling på 

arbetsmarknaden under 2020 och 2021, med stigande arbetslöshet till följd. Förutsättningarna för svensk 

arbetsmarknad har nu ändrats i grunden där vi sannolikt endast sett början av konkurser och 

nedläggningar, med 10 000-tals uppsägningar, varsel och permitteringar. Arbetslösheten väntas öka till  

10 % redan till sommaren, med stor risk för ytterligare försämringar under hösten. För att skapa 

förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad flexibilitet och 

rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning. På kort sikt är det nödvändigt med ett 

samarbete mellan stat och näringsliv, och då inte minst fastighetsägarna, för att möjliggöra för ”sunda” 

bolag att överleva. 

Kommunfakta – Bjuv 

Befolkning 

Befolkningen i Bjuvs kommun uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 15 715 invånare, en ökning med drygt 

1,4 % sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden 

redovisas i tabellen nedan. 

Befolkning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bjuv 14 841 14 851 14 866 14 801 14 894 14 962 15 202 15 429 15 501 15 715

Tillväxt, Bjuv 0,2% 0,1% 0,1% -0,4% 0,6% 0,5% 1,6% 1,5% 0,5% 1,4%

Tillväxt, Sverige 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0%

Källa: SCB  

 

Källa: SCB 
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Källa: SCB   

I ovanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 

andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att Bjuvs kommun har en relativt liten andel 

personer inom ålderskategorin 25–34 år jämfört med riket i övrigt. 

Medelinkomst 

Medelinkomsten i Bjuvs kommun är generellt lägre än för riket i stort. Något som gäller för samtliga 

ålderskategorier med undantag av ålderskategorin 20–24 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]

20-24 år 162,6 141,0 161,5

25-29 år 231,5 222,7 247,3

30-44 år 281,7 312,8 344,2

45-64 år 317,3 371,9 396,4

65+ år 218,1 248,2 255,1

Totalt 20+ år 265,8 293,1 314,7  
Källa: SCB   

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för maj 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är 

öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Bjuv till 10,7 % vilket kan 

jämföras med Skåne län som också har en arbetslöshet om 10,7 % och riket i stort som har en arbetslöshet 

om 8,5 %. Sedan motsvarande period föregående år har arbetslösheten ökat kraftigt i såväl Bjuv som länet 

och riket i stort. 

Arbetslöshet

maj-19 maj-20 maj-19 maj-20

Kommun 7,9% 10,7% 9,1% 13,9%

Län 8,9% 10,7% 10,1% 13,8%

Sverige 6,6% 8,5% 7,5% 11,4%

Källa: Arbetsförmedlingen maj 2020

Samtliga 16-64 år Ungdomar 18-24 år

 



2020-06-26 Ordernummer: 173 748    

Fastighetsbeteckning: Bjuv Hunden 6  

 

11 (19) 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger främst på vård och omsorg samt tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 

Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Bjuv på 

plats 178 i rankingen för 2019.  

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 

tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa 

kommersiella objekt.  

Enligt MSCI uppgick totalavkastningen på fastighetsinvesteringar till 10,3 % under 2019, att jämföra med 

10,6 % under 2018. Värdeökningen stod för ca 6,3 % och direktavkastningen för 3,8 % (den lägsta 

direktavkastningen sedan mätningen startade 1984). Högst totalavkastning uppvisade industri (13,3 %), 

följt av kontor (13,0 %). Lägst totalavkastning uppvisade handel (4,7 %). 

I detta ännu relativt tidiga skede är det svårt att överblicka konsekvenserna av Corona-viruset, såväl vad 

gäller investeringsmarknaden som för fastighetsmarknaden och näringslivet/samhället i stort, men den 

ökande osäkerheten väntas medföra ett svagt 2020.  



2020-06-26 Ordernummer: 173 748    

Fastighetsbeteckning: Bjuv Hunden 6  

 

12 (19) 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Transaktionsvolymen under Q1 2020 bedöms till ca 36 mdkr, exklusive förvärv av majoritetsposter i 

börsnoterade bolag (som SBB:s förvärv av Hemfosa till ett underliggande fastighetsvärde om 28,2 mdkr). 

Jämfört med Q1 2019 kan noteras en något svagare marknadsaktivitet. Mot slutet av mars och i april har 

noterats en ökad osäkerhet på grund av Covid-19, med flera ”pausade” eller avbrutna transaktioner, vilket 

talar för en tydlig uppbromsning på transaktionsmarknaden och ett svagt 2020.  

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt 

kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det 

utländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel 

av investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden har försämrats, med stigande kostnader till följd. Detta trots de 

insatser som Riksbanken och Regeringen infört för att säkerställa tillgång till krediter och ett, i den mån 

möjligt, långsiktigt fungerande näringsliv. För institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt fokus och hög 

kreditrating bedöms kreditmarknaden vara fortsatt god, särskilt vid investeringar i bostads- och 

samhällsfastigheter (fastighetskrediter med låg risk kan till och med ses som fördelaktiga i tider av stor 

finansiell oro).   

Med en ökande osäkerhet vad gäller utvecklingen framöver, där vi kan komma att se långtgående 

konsekvenser på grund av konkurser, varsel/uppsägningar, ändrade konsumtionsmönster med mera (detta 

särskilt för mer ”upplevelsebaserade” fastigheter/lokaler som hotell, butiker och restauranger) har det redan 

noterats stigande direktavkastningskrav på den kommersiella marknaden. Bostadshyresfastigheter och 

samhällsfastigheter ses som relativt stabila tillgångar, med i huvudsak oförändrade direktavkastningskrav, 

men det bedöms som troligt att vi framöver kommer att se en allt mer polariserad investeringsmarknad.  

För projektmarknaden är tillgången till arbetskraft av stor vikt med risk för förseningar i pågående/planerade 

projekt på grund av brist på arbetskraft, såväl inhemsk som utländsk (stängda gränser, reseförbud).  

En tydlig sättning på privatbostadsmarknaden är att vänta under 2020 vilket i sin tur väntas medföra en 

ökad osäkerhet för bostadsbyggrätter, trots en god underliggande efterfrågan. Kommunala 

markanvisningar-/överlåtelser väntas ”skjutas på framtiden”. Den demografiska utvecklingen – med såväl 

växande barnkullar som en allt äldre befolkning – medför att det är av stor vikt med investeringar inom 

vård/skola/omsorg. Det har noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl offentliga som privata aktörer, 

vad gäller byggrätter för olika typer av särskilda boende och skola/förskola. 

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Bjuv avseende bostadsfastigheter är traditionellt låg med 

endast ett fåtal representativa försäljningar årligen, vilket också avspeglas i stabila direktavkastningskrav. 

Det är endast mindre objekt som omsätts (< 600 kvm BOA). Köpare och säljare har i huvudsak varit lokala 

aktörer, såväl bolag som privatpersoner.  

Prognosen för det närmsta året är fortsatt stabila direktavkastningskrav. 

Bjuvs bostadsmarknad är stark med hög efterfrågan och låga vakanser på centralt belägna hyresrätter (i 

princip endast omflyttningsvakanser, även i relativt perifera lägen inom kommunen). 
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I Bjuvsbostäders bostadskö stod vid utgången av 2019 totalt knappt 2 500 personer i kö, vilket kan 

relateras till Bjuvsbostäders totala innehav om cirka 1 120 lägenheter. Det som främst efterfrågas är mindre 

lägenheter, företrädesvis 2 rok, tätt följt av 1 respektive 3 rok. Inom Bjuvsbostäders mest populära 

bostadsområde Bjuvshem, inom vilket värderingsobjektet tillhör, var kötiden för lägenheter som kom ut till 

förhyrning under 2019 i snitt cirka 27 månader. 

Vad gäller bostadshyror beror dessa till stor del på lägenheternas storlek, utformning, val av standard och 

utrustning med mera och varierar därför inom ett stort intervall, särskilt inom äldre hus där renoveringar kan 

ha skett vid olika tillfällen genom åren.  

Genomsnittshyran inom Bjuvsbostäders bestånd uppgick vid utgången av 2019 till cirka 1 040 kr/kvm och 

år för en genomsnittslägenhet om cirka 67 kvadratmeter. 

Prognosen för det närmaste året är en hög transaktionsaktivitet till följd av att Bjuvsbostäder aviserat om en 

försäljning av cirka 30 % av deras innehav (inkluderande värderingsobjektet).   

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har ett attraktivt läge, vilket bedöms som ett A-läge för bostäder i Bjuv.  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som god. Sannolik köparkategori bedöms främst 

vara en lokal eller regional aktör. Även nationella aktörer kan vara möjliga köpare om värderingsobjektet 

ingår som en del av en större portfölj.   

Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Stark bostadsmarknad 

• Potential till driftnettooptimering 

• Attraktivt läge 

• Äldre bebyggelse vilket kan innebära 

större underhållsposter framöver 

• Relativt höga driftskostnader 

 

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.  
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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.  

6. Värdering 

Ortsprismetod  

Det har under de senaste tio åren endast skett ett 10-tal lagfarna försäljningar av bostadsdominerande 

fastigheter i Bjuvs kommun (avser typkod 320 och 321 med en högsta lokalandel om 20 %). 

Efter gallring med avseende på intressegemenskap mellan köpare och säljare samt objekt utan redovisad 

area återstår 13 objekt. Några bolagstransaktioner eller portföljaffärer i Bjuv har inte noterats. 

Objekten har sålts till priser som varierar inom ett huvudsakligt intervall om cirka 5 700 – 13 100 kr/kvm 

uthyrbar area. Endast fyra av objekten har sålts under de senaste tre åren och då till priser inom intervallet 

8 500 – 13 100 kr/kvm uthyrbar area. Det som omsätts är endast mindre objekt; i genomsnitt cirka 450 

kvadratmeter BOA. 

De senaste åren har det skett ett antal intressanta transaktioner inom jämförbara delmarknader i Skåne. 

Följande objekt bedöms vara av intresse: 

• I juni 2020 aviserades om Trelleborgshems portföljförsäljning av drygt 800 lägenheter och 16 000 

kvm kommersiella ytor som till cirka 85 % förhyrs av Trelleborgs kommun. Köpare var KlaraBo som 

tillträder fastigheterna 1 juli 2020. Fastigheterna är belägna i centrala och östra Trelleborg samt i 

Anderslöv. Underliggande fastighetsvärde uppgår till drygt 1 000 mkr, vilket motsvarar cirka 15 100 

kr/kvm. Direktavkastningen för portföljen som helhet bedöms till cirka 4,25 %. 

• I maj 2020 förvärvade Trianon fem centralt belägna fastigheter i Skurup av Skurupshem till ett 

totalt underliggande fastighetsvärde om 247 mkr. Fastigheterna omfattar totalt 293 lägenheter över 

en boarea om cirka 21 200 kvm samt 990 kvadratmeter förskola och LSS-boende. Byggnaderna 

på fastigheterna uppfördes 1972-1974, 1980, 1988 och 1990 och bedöms som helhet ha ett relativt 

normalt skick med hänsyn till nybyggnadsår. Priset motsvarar cirka 11 100 kr/kvm och direkt-

avkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 
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• Fastigheterna Servitutet 2, Kristallen 1-3, Arvid 1 och Sandhammaren 4 i Kävlinge kommun 

förvärvades av SBB under december månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 545 

mkr. Säljare var det kommunala bostadsbolaget KKB Fastigheter. Portföljen omfattar cirka 26 500 

kvadratmeter och inrymmer 407 hyresbostäder. Byggnaderna på Arvid 1 (36 lgh) och Kristallen 1-3 

(199 lgh) uppfördes i början av 1970-talet medan byggnaderna på Servitutet 2 (48 lgh) uppfördes 

1993. Byggnaderna på Sandhammaren 4 uppfördes 2016-2017 (124 lägenheter). Priset motsvarar 

cirka 20 500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 3,7 %. 

• Sig Invest AB förvärvade i december 2019 tre hyreshusfastigheter med 45 lägenheter samt garage 

och parkeringsplatser i Landskrona till ett underliggande fastighetsvärde om 51 mkr, motsvarande 

ca 14 100 kr/kvm. Uthyrningsbar area uppgår till 3 618 kvm. De bedömda hyresintäkterna uppgår 

till ca 3,7 mkr och driftnettot cirka 2,3 mkr. Baserat på kommunicerat driftnetto uppgår direkt-

avkastningen till cirka 4,5 %. 

• I oktober 2018 förvärvade SBB en portfölj med tio fastigheter i Höganäs av Jefast. Transaktionen 

skedde genom en bolagsöverlåtelse till ett underliggande fastighetsvärde av 289 mkr. Två 

fastigheter avser samhällsfastigheter med en total uthyrbar area om cirka 5 200 kvadratmeter där 

det bland annat bedrivs utbildning och LSS-verksamhet. Största hyresgäst är Höganäs kommun 

som svarar för 88 % av hyresintäkterna. Återstående hyreslängd uppgår till 10 år. Resterande åtta 

fastigheter inrymmer bostäder med totalt 152 lägenheter över en total boarea om knappt 13 900 

kvadratmeter. Av det totala hyresvärdet kan cirka 66 % hänföras till bostäderna. Priset motsvarar 

cirka 15 200 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 4,6 %. 

• Svenska Hus förvärvade i juni 2018 fem fastigheter i Åstorp till ett underliggande fastighetsvärde 

om 270 mkr. Säljare var Jefast som i sin tur förvärvade fastigheterna i april 2016 för 230 mkr, 

motsvarande 6,0 % i direktavkastning. Fastigheterna omfattar totalt cirka 28 500 kvadratmeter 

varav 87 % avser bostäder fördelat över 371 lägenheter. Det totala hyresvärdet uppgår årligen till 

26,5 mkr. Byggnaderna på fastigheterna uppfördes mellan åren 1964-1970. Priset motsvarar 

knappt 9 500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 5,0 %. 

Resultat 

Direktavkastningarna är svåra att härleda ur det begränsade jämförelsematerialet. Man kan dock 

konstatera att det under senare år varit ett stort intresse av att investera på de mindre delmarknaderna 

(tillväxtregion förutsätts) då det är svårt att hitta objekt i Malmö, Lund och Helsingborg till rimlig avkastning. 

Som följd av detta har direktavkastningskraven inom de mindre delmarknaderna sjunkit och närmat sig 

nivåerna i storstäderna.  

Av särskilt intresse är de senaste noterade affärerna i centrala Skurup och i Trelleborgs kommun, vilka 

bedöms ha något bättre marknadsförutsättningar än värderingsobjektet (främst med hänsyn till läget). 

Med beaktande av marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet relaterat till jämförbara 

delmarknader bedöms marknadsmässiga direktavkastningskrav i Bjuv i huvudsak ligga inom ett intervall 

om cirka 4,5 – 6,0 %. För centralt belägna objekt, kvalitativa objekt eller objekt med en tydlig hyrespotential 

bedöms direktavkastningskrav i den lägre delen av intervallet som rimliga. 

Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet 

uppgå till mellan 4,5 – 5,0 %.  
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Tillämpas nämnda intervall i avkastningsanalysen nedan erhålls ett värdeintervall mellan 9 800 – 10 800 

kr/kvm, vilket motsvarar ett totalt värde i intervallet om cirka 27 200 000 – 30 000 000 kronor. 

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2020-06-01. 

Inflation 

Under 2020 har ett inflationstagande om 0,5 % använts. För resterande del av kalkylperioden gäller 2,0 %. 

 

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunktur-

institutet 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 cirka 4,78%. 

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 direkt-

avkastningskravet, 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 4,78%.  

Hyror 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt bedömd marknadshyra per lokaltyp.  

Lokaltyp

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

Bostäder 2 798 1 047 - 2 798 1 047 - 0 - 2 798 1 047 -

Förråd 30 297 - 30 297 - 0 - 30 297 -

Garage/P-platser 13 - 3 360 13 - 3 360 0 - 13 - 3 360

Summa/Medel 2 842 1 020 3 360 2 842 1 020 3 360 0 0 0 2 842 1 020 3 360

Vakanta ytor Totalt

Marknadsmässig hyra

Uthyrd area

Utgående hyra

 
 

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

fastighetsskatt är inkluderad i hyrorna (utgår ej heller för bostäder).  

Hyresutvecklingen bedöms följa förväntad inflationsutveckling.  

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

utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. 
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Vakanser 

Värderingsobjektet är idag fullt uthyrt.  

Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 2 673 96 - 2 673 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%

Förråd 101 4 - 101 100 - 0 0 - 0,0% 5,0%

Garage/P-platser - - 4 - - 4 - - 0 0,0% 0,5%

Summa/Medel 2 774 100 4 2 774 100 4 0 0 0 0,0% 0,5%

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för 

långsiktiga vakanser och hyresförluster som relativt låga och har i genomsnitt bedömts till cirka 0,5%.  

Drift och underhåll 

Kostnader avseende värme, el/vatten/sopor samt kabel-TV/bredband har erhållits från fastighetsägaren, 

vilka redovisas i tabellen nedan. De totala drift- och underhållskostnaderna för värderingsobjektet har 

bedömts med ledning från erhållna kostnader samt 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 1 363 510 - 1 056 395 - 200 75 - 107 40 -

Förråd 10 100 - 4 35 - 3 25 - 4 40 -

Garage/P-platser 3 - 700 2 - 560 0 - 0 1 - 140

Summa/Medel 1 376 495 700 1 062 382 560 203 73 112 40 140

VaravBedömd D&U-kostnad

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

 

Drift- och underhållskostnader, bostäder (kr/kvm, år)

Kostnadsslag Kommentar A B
Andel av total 

(%)

Administration  - 40 8%

Försäkring  - 10 2%

Värmeförbrukning  148 148 29%

Elförbrukning (fastighet) Avser el, vatten och sophämtning 159 159 31%

Kabel-TV/bredband  3 3 1%

Vattenförbrukning  - - 0%

Tillsyn och skötsel  - 40 8%

Reparationer  - 25 5%

Sophämtning  - - 0%

Städning (fastighet)  - 10 2%

Planerat underhåll  - 75 15%

Totalt 311 510 100%  

A) Uppdragsgivarens uppgifter (utfall/budget) 

B) Svefas bedömning 

 

Kostnaden för planerat/periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderings-

objektets livslängd. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling. 

Investeringar och hyresgästanpassningar 

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 
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Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2019 åsatts typkod 321 (hyreshusenhet, bostäder och 

lokaler). Byggnaderna har åsatts värdeår 1988. 

 
Taxeringsvärden (kr)

Markvärde 5 013 000

Byggnadsvärde 15 904 000

Totalt 20 917 000

Varav bostad 20 813 000

Varav lokaler 104 000

Totalt 20 917 000  
 

För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår år 2020 till 1 429 kronor 

per lägenhet och år, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet. Avgiften indexregleras årligen.  

För lokalerna utgår fastighetsskatt med 1,0 % av taxeringsvärdet.  

Fastighetsskatt utgår därmed totalt för värderingsobjektet under år 2020 med cirka 61 000 kronor. Ingen del 

av fastighetsskatten återfås från hyresgästerna vilket även förutsätts långsiktigt. 

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 10 278 kr/kvm uthyrbar area, 

vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 28 500 000 kronor (se bilaga 1:1). 

Känslighetsanalys 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras – allt annat lika – 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% 5 718 20,1%

Hyra lokaler % 10,0% 86 0,3%

Drift och underhåll % 10,0% -2 414 -8,5%

Inflation %-enheter 1,0% 2 426 8,5%

Vakans bostäder %-enheter 1,0% -575 -2,0%

Vakans lokaler %-enheter 5,0% -45 -0,2%

Kalkylränta %-enheter 1,0% -2 079 -7,3%

Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% -3 097 -10,9%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 27 200 000 – 30 000 000 kronor 

Avkastningsmetoden   cirka 28 500 000 kronor 

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

avkastningsanalysen på grund av bristfälligt ortsprisunderlag. 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten 2020-06-26 till: 

28 500 000 kronor 

Tjugoåtta miljoner femhundratusen kronor 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 10 274

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,36

Bruttokapitalisering, år 1 10,0

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 4,9%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 4,9%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 4,9%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Malmö 2020-06-26 

   
Mikael Svensson   Per Wieslander 

Civilingenjör Lantmäteri   Civilingenjör Lantmäteri 

av Samhällsbyggarna   av Samhällsbyggarna 

auktoriserad fastighetsvärderare  auktoriserad fastighetsvärderare och MRICS 

Bilagor 

Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 

Bilaga 2  Foton 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Bjuv Hunden 6 Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2020-06-01

Värdeår: 1988

Tax. värde: 20 917

Typkod: 321

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inflation 0,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78%

Kalkylränta 5,31% 6,88% 6,88% 6,88% 6,88% 6,88% 6,88% 6,88% 6,88% 6,88% 6,88%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 4,78%

Ekonomisk vakans

Bostäder 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Lokaler 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Garage / P-platser 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Totalt 0,0% 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) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hyra bostäder (+) 1 047 2 798 2 812 2 869 2 926 2 985 3 044 3 105 3 167 3 231 3 295 3 361

Hyra lokaler (+) 297 30 30 31 31 32 33 33 34 35 35 36

Hyra garage mm (+) 3 360 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16

Hyresrisk/vakans bostäder (-) 0 -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -16 -17

Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

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 1 024 2 842 2 840 2 897 2 955 3 014 3 075 3 136 3 199 3 263 3 328 3 395

Drift och underhåll (-) -496 -1 376 -1 383 -1 411 -1 439 -1 468 -1 497 -1 527 -1 557 -1 589 -1 620 -1 653

Fastighetsskatt (-) -22 -61 -62 -64 -65 -66 -67 -69 -70 -72 -73 -74

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 506 1 405 1 395 1 423 1 452 1 481 1 510 1 540 1 571 1 603 1 635 1 667

Återstående investeringar (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto efter investeringar 506 1 405 1 395 1 423 1 452 1 481 1 510 1 540 1 571 1 603 1 635 1 667

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 10 278

Avkastningsvärde / taxeringsvärde 1,36

Bruttokapitalisering, år 1 10,0

Direktavkastning, initial 4,9%

Direktavkastning, år 1 4,9%

Marknadsmässig direktavkastning 4,9%

10 595

17 916

28 511
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Hyresgästförteckning Fastighet: Bjuv Hunden 6 Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning 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)

42 lägenheter (genomsnitt 64 kvm) Bo Bostäder 2 673 2020-06-01 2020-12-31 2 798 1 047 100% 2798 1 047 100% 0 0 N J N

Garage G Garage - kall 4 2020-06-01 2020-12-31 13 3 360 100% 13 3 360 100% 0 0 N - N

Förråd Ö1 Förråd 101 2020-06-01 2020-08-31 30 297 100% 30 297 100% 0 0 N J N

Summa/Medel 2 774 2 842 1 020 2 842 1 020 0 0

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

Bedömd marknadshyra Moms-

pliktig HG

Egen-

användare

Utg. total hyra inkl. ev. 

driftstillägg *)

Fastighetsskatt 

åter

Ingår 

värme **)
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Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 2 673 96 - 2 673 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%

Förråd 101 4 - 101 100 - 0 0 - 0,0% 5,0%

Garage/P-platser - - 4 - - 4 - - 0 0,0% 0,5%

Summa/Medel 2 774 100 4 2 774 100 4 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 2 798 1 047 - 2 798 1 047 - 0 - 2 798 1 047 -

Förråd 30 297 - 30 297 - 0 - 30 297 -

Garage/P-platser 13 - 3 360 13 - 3 360 0 - 13 - 3 360

Summa/Medel 2 842 1 020 3 360 2 842 1 020 3 360 0 0 0 2 842 1 020 3 360

Lokaltyp

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

Bostäder 1 363 510 - 1 056 395 - 200 75 - 107 40 -

Förråd 10 100 - 4 35 - 3 25 - 4 40 -

Garage/P-platser 3 - 700 2 - 560 0 - 0 1 - 140

Summa/Medel 1 376 495 700 1 062 382 560 203 73 112 40 140

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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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

BJUV HUNDEN 6 1986-03-19 2019-07-11 12:25 2020-06-16
Nyckel: 120189164
UUID: 909a6a5b-6534-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bjuv
Distrikt: Bjuv
Nr: 101292

ADRESS
Adress
Västra Ringgatan 1A, 1B, 1C, 1D, 3A, 3B, 3C
267 31 Bjuv

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6217462.9 370635.7

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 4 298 kvm 4 298 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556089-5533
Aktiebolaget Bjuvsbostäder
BOX 108
267 23 BJUV
Köp: 1994-11-30 Andel: 1/1
Köpeskilling: 19 686 510 SEKAvser hela fastigheten
Lagfartsanmärkning: Namn Akt: 05/16238

1/1 1995-07-13 95/9933

ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
7 Avtalsservitut: TRANSFORMATORSTATION 1958-01-29 58/240

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 8
Totalt belopp: 14 199 700 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
1 Datapantbrev 318 000 SEK

Utbyte: 56/170
Utbyte: 83/5871

1955-11-02 55/2491C

2 Skriftligtpantbrev 42 000 SEK
Utbyte: 56/170
Utbyte: 83/5872

1955-11-02 55/2491D

3 Skriftligtpantbrev 375 000 SEK
Utbyte: 56/170

1955-11-02 55/2491B

4 Skriftligtpantbrev 140 000 SEK
Utbyte: 58/184

1957-09-18 57/2691A

5 Datapantbrev 390 100 SEK
Utbyte: 58/1327
Utbyte: 58/184

1957-09-18 57/2691B

6 Datapantbrev 129 900 SEK
Utbyte: 58/1327
Utbyte: 58/184

1957-09-18 57/2691C

8 Datapantbrev 64 700 SEK 1958-05-14 58/1330
9 Datapantbrev 12 740 000 SEK 1991-11-28 91/32557

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
Beskrivning:
TRANSFORMATORSTATION

Last Avtalsservitut 12-IM7-58/240.1

Beskrivning: VÄRMEKULVERT Förmån Avtalsservitut 12-IM7-79/5011.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Tomtindelning: HUNDEN 1957-01-09 1260K-36
Stadsplan 1960-04-02

Senast ajourföring: 2000-02-28
12-BJS-49
12PE BJS-52

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, BOSTÄDER OCH LOKALER (321)
195201-3

2019
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TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.
Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
20 917 000 SEK 15 904 000 SEK 5 013 000 SEK 4297 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556089-5533
Aktiebolaget Bjuvsbostäder
BOX 108
267 23 BJUV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 300737864
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
104 000 SEK 1260004
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1988 1955 1988
Lokalyta Under byggnad Hyra
101 kvm Nej 30 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 66724254
Id hyresmark: 66725254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
8 200 000 SEK 1260004
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1988 1955 1988
Bostadsyta Under byggnad Hyra
1374 kvm Nej 1 379 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 66722254
Id hyresmark: 66723254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
7 600 000 SEK 1260004
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1989 1955 1989
Bostadsyta Under byggnad Hyra
1299 kvm Nej 1 271 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 66725254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
2 577 000 SEK 1260004
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
1718 kvm 1500 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 66723254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
2 436 000 SEK 1260004
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
1624 kvm 1500 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Tomtmätning 1957-02-21
Sammanläggning 1957-09-04 12-BJS-35

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
M-BJUV HUNDEN 6 1983-11-30 12-BJJ-618

URSPRUNG
BJUV BJUV 8:1, 8:14
BJUV STORKEN 1
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KARTA DIREKT
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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KARTA DIREKT
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   2017-01-18 Ver 3 

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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1. Sammanfattning 

  

Värderingsobjekt: Bjuv Haren 1. 

Uppdragsgivare: Bjuvsbostäder AB (org.nr 556089-5533) genom Magnus 

Ingvarsson. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets 

marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen 

användas som beslutsunderlag vid eventuell avyttring. 

Värdetidpunkt: 2020-06-26. 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms 28 bostadslägenheter. 

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 

marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten till: 

19 500 000 kronor 
(Nitton miljoner femhundratusen kronor)  

 
Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 11 357

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,43

Bruttokapitalisering, år 1 10,5

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 4,9%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 4,9%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 4,8%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Bjuv Haren 1. 

  

Källa: Metria – SeSverige 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Bjuvsbostäder AB (org.nr. 556089-5533), genom Magnus Ingvarsson. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall 

värderingen användas som beslutsunderlag vid eventuell avyttring. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-06-26. 

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. 



2020-06-26 Ordernummer: 173 748    

Fastighetsbeteckning: Bjuv Haren 1  

 

5 (19) 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

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. 

Värderingsstandard 

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (del av RICS 

Valuation – Global Standards 2017, utfärdat av Royal Institution of Chartered Surveyors) samt i enlighet 

med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

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.    

Upplysningar 

Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att överblicka påverkan på såväl 

näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Olika segment/tillgångsslag 

kommer att påverkas olika mycket och det är svårt att prognosticera dels under hur lång tid det kommer att 

ha negativ effekt dels hur stor omfattningen kommer att bli. 

Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad med en större osäkerhet än vad som annars skulle 

varit fallet utan denna påverkan.  Vi rekommenderar er därför att aktualisera värdet av fastigheten mer 

frekvent under rådande förhållande. 

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

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-06-23 av Mikael Svensson på Svefa. Vid besiktningen 

deltog Birgitta Nordström (uthyrare/kundtjänst vid Bjuvsbostäder) som representant för uppdragsgivaren, 

tillika fastighetsägaren. 

Vid besiktningen studerades endast byggnadernas yttre. 

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Objektsbeskrivning 

• Hyresdebiteringslista 

• Ytor, hyresintäkter, taxebundna kostnader (utfall 2019) 

 

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 28 bostadslägenheter. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Aktiebolaget Bjuvsbostäder. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i Bjuvs centrala delar. Gatuadresserna är Industrigatan 2A-D. Se kartor i 

bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostäder (såväl flerbostadshus som småhus), livsmedelsbutik, skola 

och lekplats. 

Fullständigt serviceutbud finns i Bjuv. Allmänna kommunikationer finns i form av regionbusslinjer och 

pågatåg med hållplats/station på nära avstånd.  

Större trafikleder (E4) finns på drygt sex kilometers avstånd.  

Tomt 

Värderingsobjektet har en markareal om 2 370 kvadratmeter.  

På värderingsobjektet finns en byggnad som upptar cirka 40 % av markarealen.  

Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av gräs- och gårdsytor.  

Tomten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

Byggnadsbeskrivning 

Byggnaden på värderingsobjektet uppfördes 1961 och inrymmer två plan ovan mark samt källare och delvis 

inredd vind.  

Den totala uthyrbara arean uppgår enligt uppdragsgivaren till 1 717 kvadratmeter fördelat enligt nedan: 

Lokaltyp

m² % Antal

Bostäder 1 642 96 -

Förråd 75 4 -

Garage/P-platser - - 6

Summa/Medel 1 717 100 6

Uthyrbar area

 

Bostadsarean fördelar sig på 28 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om cirka 59 kvadratmeter.  
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Konstruktion 

Grundläggning  Källare 

Stomme  Tegel 

Fasadmaterial  Tegel 

Yttertak  Tegelpannor 

Fönster  Isolerglas med träkarm 

Balkonger  Ja 

Teknik 

Uppvärmning  Fjärrvärme 

Ventilation  FTX 

OVK  Okänt men förutsätts vara godkänd 

Sophantering  Sorteringskärl inom grannfastighet 

Hissar  Saknas 

Övrigt 

Parkering  6 garageplatser i källaren 

Tvättstuga  I källaren 

Energideklaration Utförd 2019 

Skick och standard 

Byggnadernas inre och yttre skick bedöms som normalt med hänsyn till byggnadsåret. 

Ingen lägenhet var föremål för invändig besiktning varför någon detaljerad information om lägenheternas 

invändiga skick och standard inte har kunnat inhämtas. Enligt uppgift bedöms lägenheterna generellt hålla 

en 1990-talsstandard (renoveringsår anges i erhållen objektsbeskrivning till 1994). 

Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll, 

noterades vid besiktningen.  

Flexibilitet och alternativanvändning 

Någon alternativanvändning är inte aktuell. 

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Enligt uppdragsgivaren är PCB-kontroll utförd. 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 

miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   
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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 detaljplan, f.d. stadsplan, fastställd 1960-04-02.  

Planbestämmelserna anger bostadsändamål med en högsta byggnadshöjd av 7,5 meter omfattande två 

våningar. Utöver antalet våningar får vindsvåning inredas. 

Befintlig byggnad överensstämmer med planbestämmelserna och byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad. 

4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag aktivitet, och till följd av Corona-virusets påverkan på såväl 

ekonomi som samhället i stort kan nu noteras en tydlig konjunkturnedgång. BNP väntas minska med 7 % 

under 2020, ett scenario som emellertid nästan kan ses som ”best case” och som förutsätter omfattande 

ekonomiska och politiska stödinsatser (Sverige har emellertid relativt starka offentliga finanser, något som 

möjliggör just denna typ av stödinsatser, såväl på kort som lång sikt).  

Om det går att undvika en långvarig lågkonjunktur återstår att se. En viss återhämtning kan möjligen vara 

att vänta redan under Q4, något som dock förutsätter en återhämtning även i den globala ekonomin. 

Prognosen är därmed mycket osäker och sannolikt kommer vi endast se en måttlig, om någon, tillväxt 

under 2021 och 2022.     

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 

”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 

Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-

/sjukvård. De offentliga finanserna är fortfarande starka med visst utrymme för ofinansierade åtgärder och 

en expansiv finanspolitik (förutsatt att ekonomin inte går in i en långvarig lågkonjunktur).  

Beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en 

åtstramning av såväl de offentliga utgifterna som finanspolitiken framöver.  
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Riksbanken har infört en rad åtgärder för att mildra effekterna av Corona-viruset, främst genom att 

säkerställa fortsatt tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan har ännu inte varit aktuell, men nyttan 

av en sänkning torde vara relativt begränsad (någon negativ effekt av Riksbankens senaste höjning, 25 

punkter i dec-19, fick inte heller något direkt genomslag på fastighetsmarknaden). Med den aktuella 

konjunkturs- och inflationsutvecklingen så får det emellertid ses som än mer osannolikt att det kommer 

någon ytterligare höjning av reporäntan i närtid (prognosen på 0 % fram till 2022 kvarstår).  

Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en relativt svag utveckling på 

arbetsmarknaden under 2020 och 2021, med stigande arbetslöshet till följd. Förutsättningarna för svensk 

arbetsmarknad har nu ändrats i grunden där vi sannolikt endast sett början av konkurser och 

nedläggningar, med 10 000-tals uppsägningar, varsel och permitteringar. Arbetslösheten väntas öka till  

10 % redan till sommaren, med stor risk för ytterligare försämringar under hösten. För att skapa 

förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad flexibilitet och 

rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning. På kort sikt är det nödvändigt med ett 

samarbete mellan stat och näringsliv, och då inte minst fastighetsägarna, för att möjliggöra för ”sunda” 

bolag att överleva. 

Kommunfakta – Bjuv 

Befolkning 

Befolkningen i Bjuvs kommun uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 15 715 invånare, en ökning med drygt 

1,4 % sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden 

redovisas i tabellen nedan. 

Befolkning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bjuv 14 841 14 851 14 866 14 801 14 894 14 962 15 202 15 429 15 501 15 715

Tillväxt, Bjuv 0,2% 0,1% 0,1% -0,4% 0,6% 0,5% 1,6% 1,5% 0,5% 1,4%

Tillväxt, Sverige 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0%

Källa: SCB  

 

Källa: SCB 
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Källa: SCB   

I ovanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 

andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att Bjuvs kommun har en relativt liten andel 

personer inom ålderskategorin 25–34 år jämfört med riket i övrigt. 

Medelinkomst 

Medelinkomsten i Bjuvs kommun är generellt lägre än för riket i stort. Något som gäller för samtliga 

ålderskategorier med undantag av ålderskategorin 20–24 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]

20-24 år 162,6 141,0 161,5

25-29 år 231,5 222,7 247,3

30-44 år 281,7 312,8 344,2

45-64 år 317,3 371,9 396,4

65+ år 218,1 248,2 255,1

Totalt 20+ år 265,8 293,1 314,7  
Källa: SCB   

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för maj 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är 

öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Bjuv till 10,7 % vilket kan 

jämföras med Skåne län som också har en arbetslöshet om 10,7 % och riket i stort som har en arbetslöshet 

om 8,5 %. Sedan motsvarande period föregående år har arbetslösheten ökat kraftigt i såväl Bjuv som länet 

och riket i stort. 

Arbetslöshet

maj-19 maj-20 maj-19 maj-20

Kommun 7,9% 10,7% 9,1% 13,9%

Län 8,9% 10,7% 10,1% 13,8%

Sverige 6,6% 8,5% 7,5% 11,4%

Källa: Arbetsförmedlingen maj 2020

Samtliga 16-64 år Ungdomar 18-24 år
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Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger främst på vård och omsorg samt tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 

Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Bjuv på 

plats 178 i rankingen för 2019.  

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 

tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa 

kommersiella objekt.  

Enligt MSCI uppgick totalavkastningen på fastighetsinvesteringar till 10,3 % under 2019, att jämföra med 

10,6 % under 2018. Värdeökningen stod för ca 6,3 % och direktavkastningen för 3,8 % (den lägsta 

direktavkastningen sedan mätningen startade 1984). Högst totalavkastning uppvisade industri (13,3 %), 

följt av kontor (13,0 %). Lägst totalavkastning uppvisade handel (4,7 %). 

I detta ännu relativt tidiga skede är det svårt att överblicka konsekvenserna av Corona-viruset, såväl vad 

gäller investeringsmarknaden som för fastighetsmarknaden och näringslivet/samhället i stort, men den 

ökande osäkerheten väntas medföra ett svagt 2020.  
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Transaktionsvolymen under Q1 2020 bedöms till ca 36 mdkr, exklusive förvärv av majoritetsposter i 

börsnoterade bolag (som SBB:s förvärv av Hemfosa till ett underliggande fastighetsvärde om 28,2 mdkr). 

Jämfört med Q1 2019 kan noteras en något svagare marknadsaktivitet. Mot slutet av mars och i april har 

noterats en ökad osäkerhet på grund av Covid-19, med flera ”pausade” eller avbrutna transaktioner, vilket 

talar för en tydlig uppbromsning på transaktionsmarknaden och ett svagt 2020.  

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt 

kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det 

utländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel 

av investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden har försämrats, med stigande kostnader till följd. Detta trots de 

insatser som Riksbanken och Regeringen infört för att säkerställa tillgång till krediter och ett, i den mån 

möjligt, långsiktigt fungerande näringsliv. För institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt fokus och hög 

kreditrating bedöms kreditmarknaden vara fortsatt god, särskilt vid investeringar i bostads- och 

samhällsfastigheter (fastighetskrediter med låg risk kan till och med ses som fördelaktiga i tider av stor 

finansiell oro).   

Med en ökande osäkerhet vad gäller utvecklingen framöver, där vi kan komma att se långtgående 

konsekvenser på grund av konkurser, varsel/uppsägningar, ändrade konsumtionsmönster med mera (detta 

särskilt för mer ”upplevelsebaserade” fastigheter/lokaler som hotell, butiker och restauranger) har det redan 

noterats stigande direktavkastningskrav på den kommersiella marknaden. Bostadshyresfastigheter och 

samhällsfastigheter ses som relativt stabila tillgångar, med i huvudsak oförändrade direktavkastningskrav, 

men det bedöms som troligt att vi framöver kommer att se en allt mer polariserad investeringsmarknad.  

För projektmarknaden är tillgången till arbetskraft av stor vikt med risk för förseningar i pågående/planerade 

projekt på grund av brist på arbetskraft, såväl inhemsk som utländsk (stängda gränser, reseförbud).  

En tydlig sättning på privatbostadsmarknaden är att vänta under 2020 vilket i sin tur väntas medföra en 

ökad osäkerhet för bostadsbyggrätter, trots en god underliggande efterfrågan. Kommunala 

markanvisningar-/överlåtelser väntas ”skjutas på framtiden”. Den demografiska utvecklingen – med såväl 

växande barnkullar som en allt äldre befolkning – medför att det är av stor vikt med investeringar inom 

vård/skola/omsorg. Det har noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl offentliga som privata aktörer, 

vad gäller byggrätter för olika typer av särskilda boende och skola/förskola. 

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Bjuv avseende bostadsfastigheter är traditionellt låg med 

endast ett fåtal representativa försäljningar årligen, vilket också avspeglas i stabila direktavkastningskrav. 

Det är endast mindre objekt som omsätts (< 600 kvm BOA). Köpare och säljare har i huvudsak varit lokala 

aktörer, såväl bolag som privatpersoner.  

Prognosen för det närmsta året är fortsatt stabila direktavkastningskrav. 

Bjuvs bostadsmarknad är stark med hög efterfrågan och låga vakanser på centralt belägna hyresrätter (i 

princip endast omflyttningsvakanser, även i relativt perifera lägen inom kommunen). 
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I Bjuvsbostäders bostadskö stod vid utgången av 2019 totalt knappt 2 500 personer i kö, vilket kan 

relateras till Bjuvsbostäders totala innehav om cirka 1 120 lägenheter. Det som främst efterfrågas är mindre 

lägenheter, företrädesvis 2 rok, tätt följt av 1 respektive 3 rok. Inom Bjuvsbostäders mest populära 

bostadsområde Bjuvshem, inom vilket värderingsobjektet tillhör, var kötiden för lägenheter som kom ut till 

förhyrning under 2019 i snitt cirka 27 månader. 

Vad gäller bostadshyror beror dessa till stor del på lägenheternas storlek, utformning, val av standard och 

utrustning med mera och varierar därför inom ett stort intervall, särskilt inom äldre hus där renoveringar kan 

ha skett vid olika tillfällen genom åren.  

Genomsnittshyran inom Bjuvsbostäders bestånd uppgick vid utgången av 2019 till cirka 1 040 kr/kvm och 

år för en genomsnittslägenhet om cirka 67 kvadratmeter. 

Prognosen för det närmaste året är en hög transaktionsaktivitet till följd av att Bjuvsbostäder aviserat om en 

försäljning av cirka 30 % av deras innehav (inkluderande värderingsobjektet).   

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har ett attraktivt läge, vilket bedöms som ett A-läge för bostäder i Bjuv.  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som god. Sannolik köparkategori bedöms främst 

vara en lokal eller regional aktör. Även nationella aktörer kan vara möjliga köpare om värderingsobjektet 

ingår som en del av en större portfölj.   

Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Stark bostadsmarknad 

• Potential till driftnettooptimering 

• Attraktivt läge 

• Äldre bebyggelse vilket kan innebära 

större underhållsposter framöver 

• Relativt höga driftskostnader 

 

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.  
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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.  

6. Värdering 

Ortsprismetod  

Det har under de senaste tio åren endast skett ett 10-tal lagfarna försäljningar av bostadsdominerande 

fastigheter i Bjuvs kommun (avser typkod 320 och 321 med en högsta lokalandel om 20 %). 

Efter gallring med avseende på intressegemenskap mellan köpare och säljare samt objekt utan redovisad 

area återstår 13 objekt. Några bolagstransaktioner eller portföljaffärer i Bjuv har inte noterats. 

Objekten har sålts till priser som varierar inom ett huvudsakligt intervall om cirka 5 700 – 13 100 kr/kvm 

uthyrbar area. Endast fyra av objekten har sålts under de senaste tre åren och då till priser inom intervallet 

8 500 – 13 100 kr/kvm uthyrbar area. Det som omsätts är endast mindre objekt; i genomsnitt cirka 450 

kvadratmeter BOA. 

De senaste åren har det skett ett antal intressanta transaktioner inom jämförbara delmarknader i Skåne. 

Följande objekt bedöms vara av intresse: 

• I juni 2020 aviserades om Trelleborgshems portföljförsäljning av drygt 800 lägenheter och 16 000 

kvm kommersiella ytor som till cirka 85 % förhyrs av Trelleborgs kommun. Köpare var KlaraBo som 

tillträder fastigheterna 1 juli 2020. Fastigheterna är belägna i centrala och östra Trelleborg samt i 

Anderslöv. Underliggande fastighetsvärde uppgår till drygt 1 000 mkr, vilket motsvarar cirka 15 100 

kr/kvm. Direktavkastningen för portföljen som helhet bedöms till cirka 4,25 %. 

• I maj 2020 förvärvade Trianon fem centralt belägna fastigheter i Skurup av Skurupshem till ett 

totalt underliggande fastighetsvärde om 247 mkr. Fastigheterna omfattar totalt 293 lägenheter över 

en boarea om cirka 21 200 kvm samt 990 kvadratmeter förskola och LSS-boende. Byggnaderna 

på fastigheterna uppfördes 1972-1974, 1980, 1988 och 1990 och bedöms som helhet ha ett relativt 

normalt skick med hänsyn till nybyggnadsår. Priset motsvarar cirka 11 100 kr/kvm och direkt-

avkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 
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• Fastigheterna Servitutet 2, Kristallen 1-3, Arvid 1 och Sandhammaren 4 i Kävlinge kommun 

förvärvades av SBB under december månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 545 

mkr. Säljare var det kommunala bostadsbolaget KKB Fastigheter. Portföljen omfattar cirka 26 500 

kvadratmeter och inrymmer 407 hyresbostäder. Byggnaderna på Arvid 1 (36 lgh) och Kristallen 1-3 

(199 lgh) uppfördes i början av 1970-talet medan byggnaderna på Servitutet 2 (48 lgh) uppfördes 

1993. Byggnaderna på Sandhammaren 4 uppfördes 2016-2017 (124 lägenheter). Priset motsvarar 

cirka 20 500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 3,7 %. 

• Sig Invest AB förvärvade i december 2019 tre hyreshusfastigheter med 45 lägenheter samt garage 

och parkeringsplatser i Landskrona till ett underliggande fastighetsvärde om 51 mkr, motsvarande 

ca 14 100 kr/kvm. Uthyrningsbar area uppgår till 3 618 kvm. De bedömda hyresintäkterna uppgår 

till ca 3,7 mkr och driftnettot cirka 2,3 mkr. Baserat på kommunicerat driftnetto uppgår direkt-

avkastningen till cirka 4,5 %. 

• I oktober 2018 förvärvade SBB en portfölj med tio fastigheter i Höganäs av Jefast. Transaktionen 

skedde genom en bolagsöverlåtelse till ett underliggande fastighetsvärde av 289 mkr. Två 

fastigheter avser samhällsfastigheter med en total uthyrbar area om cirka 5 200 kvadratmeter där 

det bland annat bedrivs utbildning och LSS-verksamhet. Största hyresgäst är Höganäs kommun 

som svarar för 88 % av hyresintäkterna. Återstående hyreslängd uppgår till 10 år. Resterande åtta 

fastigheter inrymmer bostäder med totalt 152 lägenheter över en total boarea om knappt 13 900 

kvadratmeter. Av det totala hyresvärdet kan cirka 66 % hänföras till bostäderna. Priset motsvarar 

cirka 15 200 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 4,6 %. 

• Svenska Hus förvärvade i juni 2018 fem fastigheter i Åstorp till ett underliggande fastighetsvärde 

om 270 mkr. Säljare var Jefast som i sin tur förvärvade fastigheterna i april 2016 för 230 mkr, 

motsvarande 6,0 % i direktavkastning. Fastigheterna omfattar totalt cirka 28 500 kvadratmeter 

varav 87 % avser bostäder fördelat över 371 lägenheter. Det totala hyresvärdet uppgår årligen till 

26,5 mkr. Byggnaderna på fastigheterna uppfördes mellan åren 1964-1970. Priset motsvarar 

knappt 9 500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 5,0 %. 

Resultat 

Direktavkastningarna är svåra att härleda ur det begränsade jämförelsematerialet. Man kan dock 

konstatera att det under senare år varit ett stort intresse av att investera på de mindre delmarknaderna 

(tillväxtregion förutsätts) då det är svårt att hitta objekt i Malmö, Lund och Helsingborg till rimlig avkastning. 

Som följd av detta har direktavkastningskraven inom de mindre delmarknaderna sjunkit och närmat sig 

nivåerna i storstäderna.  

Av särskilt intresse är de senaste noterade affärerna i centrala Skurup och i Trelleborgs kommun, vilka 

bedöms ha något bättre marknadsförutsättningar än värderingsobjektet (främst med hänsyn till läget). 

Med beaktande av marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet relaterat till jämförbara 

delmarknader bedöms marknadsmässiga direktavkastningskrav i Bjuv i huvudsak ligga inom ett intervall 

om cirka 4,5 – 6,0 %. För centralt belägna objekt, kvalitativa objekt eller objekt med en tydlig hyrespotential 

bedöms direktavkastningskrav i den lägre delen av intervallet som rimliga. 

Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet 

uppgå till mellan 4,5 – 5,0 %.  
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Tillämpas nämnda intervall i avkastningsanalysen nedan erhålls ett värdeintervall mellan 10 700 – 11 900 

kr/kvm, vilket motsvarar ett totalt värde i intervallet om cirka 18 400 000 – 20 400 000 kronor. 

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2020-06-01. 

Inflation 

Under 2020 har ett inflationstagande om 0,5 % använts. För resterande del av kalkylperioden gäller 2,0 %. 

 

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunktur-

institutet 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 cirka 4,78%. 

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 direkt-

avkastningskravet, 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 4,78%.  

Hyror 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt bedömd marknadshyra per lokaltyp.  

Lokaltyp

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

Bostäder 1 802 1 097 - 1 802 1 097 - 0 - 1 802 1 097 -

Förråd 23 300 - 23 300 - 0 - 23 300 -

Garage/P-platser 25 - 4 200 25 - 4 200 0 - 25 - 4 200

Summa/Medel 1 850 1 063 4 200 1 850 1 063 4 200 0 0 0 1 850 1 063 4 200

Vakanta ytor Totalt

Marknadsmässig hyra

Uthyrd area

Utgående hyra

 
 

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

fastighetsskatt är inkluderad i hyrorna (utgår ej heller för bostäder).  

Hyresutvecklingen bedöms följa förväntad inflationsutveckling.  

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

utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. 
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Vakanser 

Värderingsobjektet är idag fullt uthyrt.  

Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 1 642 96 - 1 642 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%

Förråd 75 4 - 75 100 - 0 0 - 0,0% 5,0%

Garage/P-platser - - 6 - - 6 - - 0 0,0% 0,5%

Summa/Medel 1 717 100 6 1 717 100 6 0 0 0 0,0% 0,6%

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för 

långsiktiga vakanser och hyresförluster som relativt låga och har i genomsnitt bedömts till cirka 0,6 %.  

Drift och underhåll 

Kostnader avseende värme, el/vatten/sopor samt kabel-TV/bredband har erhållits från fastighetsägaren, 

vilka redovisas i tabellen nedan. De totala drift- och underhållskostnaderna för värderingsobjektet har 

bedömts med ledning från erhållna kostnader samt 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 846 515 - 657 400 - 123 75 - 66 40 -

Förråd 8 100 - 3 35 - 2 25 - 3 40 -

Garage/P-platser 5 - 900 4 - 720 0 - 0 1 - 180

Summa/Medel 859 497 900 664 384 720 125 73 70 40 180

Drift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

VaravBedömd D&U-kostnad

Administration

 

Drift- och underhållskostnader, bostäder (kr/kvm, år)

Kostnadsslag Kommentar A B
Andel av total 

(%)

Administration  - 40 8%

Försäkring  - 10 2%

Värmeförbrukning  149 150 29%

Elförbrukning (fastighet) Avser el, vatten och sophämtning 161 161 31%

Kabel-TV/bredband  4 4 1%

Vattenförbrukning  - - 0%

Tillsyn och skötsel  - 40 8%

Reparationer  - 25 5%

Sophämtning  - - 0%

Städning (fastighet)  - 10 2%

Planerat underhåll  - 75 15%

Totalt 314 515 100%  

A) Uppdragsgivarens uppgifter (utfall/budget) 

B) Svefas bedömning 

 

Kostnaden för planerat/periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderings-

objektets livslängd. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling. 

Investeringar och hyresgästanpassningar 

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 
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Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2019 åsatts typkod 321 (hyreshusenhet, bostäder och 

lokaler). Byggnaderna har åsatts värdeår 1975. 

Värderingsobjektet är samtaxerat med grannfastigheten Bjuv Kaninen 3. Med hjälp av Skatteverkets 

beräkningsverktyg har ett preliminärt taxeringsvärde för enbart värderingsobjektet räknats ut.  

Taxeringsvärden (kr)

Markvärde 3 145 000

Byggnadsvärde 10 472 000

Totalt 13 617 000

Varav bostad 13 430 000

Varav lokaler 187 000

Totalt 13 617 000  
 

För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår år 2020 till 1 429 kronor 

per lägenhet och år, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet. Avgiften indexregleras årligen.  

För lokalerna utgår fastighetsskatt med 1,0 % av taxeringsvärdet.  

Fastighetsskatt utgår därmed totalt för värderingsobjektet under år 2020 med cirka 42 000 kronor. Ingen del 

av fastighetsskatten återfås från hyresgästerna vilket även förutsätts långsiktigt. 

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 11 241 kr/kvm uthyrbar area, 

vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 19 300 000 kronor (se bilaga 1:1). 

Känslighetsanalys 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras – allt annat lika – 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% 3 687 19,1%

Hyra lokaler % 10,0% 96 0,5%

Drift och underhåll % 10,0% -1 512 -7,8%

Inflation %-enheter 1,0% 1 644 8,5%

Vakans bostäder %-enheter 1,0% -371 -1,9%

Vakans lokaler %-enheter 5,0% -49 -0,3%

Kalkylränta %-enheter 1,0% -1 408 -7,3%

Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% -2 101 -10,9%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 18 400 000 – 20 400 000 kronor 

Avkastningsmetoden   cirka 19 300 000 kronor 

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

avkastningsanalysen på grund av bristfälligt ortsprisunderlag. 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten 2020-06-26 till: 

19 500 000 kronor 

Nitton miljoner femhundratusen kronor 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 11 357

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,43

Bruttokapitalisering, år 1 10,5

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 4,9%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 4,9%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 4,8%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Malmö 2020-06-26 

   
Mikael Svensson   Per Wieslander 

Civilingenjör Lantmäteri   Civilingenjör Lantmäteri 

av Samhällsbyggarna   av Samhällsbyggarna 

auktoriserad fastighetsvärderare  auktoriserad fastighetsvärderare och MRICS 

Bilagor 

Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 

Bilaga 2  Foton 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Bjuv Haren 1 Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2020-06-01

Värdeår: 1975

Tax. värde: 13 617 (preliminärt beräknat)

Typkod: 321

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inflation 0,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78%

Kalkylränta 5,30% 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 6,87% 6,87%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 4,78%

Ekonomisk vakans

Bostäder 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Lokaler 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Garage / P-platser 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Totalt 0,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Helår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hyra bostäder (+) 1 097 1 802 1 811 1 847 1 884 1 922 1 960 2 000 2 040 2 080 2 122 2 164

Hyra lokaler (+) 300 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27

Hyra garage mm (+) 4 200 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30

Hyresrisk/vakans bostäder (-) 0 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -11 -11

Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

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 1 077 1 850 1 849 1 886 1 923 1 962 2 001 2 041 2 082 2 124 2 166 2 209

Drift och underhåll (-) -500 -859 -863 -880 -898 -916 -934 -953 -972 -991 -1 011 -1 031

Fastighetsskatt (-) -24 -42 -43 -44 -44 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51

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 553 949 943 962 981 1 001 1 021 1 041 1 062 1 083 1 105 1 127

Återstående investeringar (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto efter investeringar 553 949 943 962 981 1 001 1 021 1 041 1 062 1 083 1 105 1 127

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 11 241

Avkastningsvärde / taxeringsvärde 1,42

Bruttokapitalisering, år 1 10,4

Direktavkastning, initial 4,9%

Direktavkastning, år 1 4,9%

Marknadsmässig direktavkastning 4,9%

7 164

12 137

19 301
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Hyresgästförteckning Fastighet: Bjuv Haren 1 Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning 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)

28 lägenheter (genomsnitt 59 kvm) Bo Bostäder 1 642 2020-06-01 2020-12-31 1 802 1 097 100% 1802 1 097 100% 0 0 N J N

Garage G Garage - varm under mark 6 2020-06-01 2020-12-31 25 4 200 100% 25 4 200 100% 0 0 N J N

Förråd Ö1 Förråd 75 2020-06-01 2020-08-31 23 300 100% 23 300 100% 0 0 N J N

Summa/Medel 1 717 1 850 1 063 1 850 1 063 0 0

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

Bedömd marknadshyra Moms-

pliktig HG

Egen-

användare

Utg. total hyra inkl. ev. 

driftstillägg *)

Fastighetsskatt 

åter

Ingår 

värme **)
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Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 1 642 96 - 1 642 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%

Förråd 75 4 - 75 100 - 0 0 - 0,0% 5,0%

Garage/P-platser - - 6 - - 6 - - 0 0,0% 0,5%

Summa/Medel 1 717 100 6 1 717 100 6 0 0 0 0,0% 0,6%

Lokaltyp

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

Bostäder 1 802 1 097 - 1 802 1 097 - 0 - 1 802 1 097 -

Förråd 23 300 - 23 300 - 0 - 23 300 -

Garage/P-platser 25 - 4 200 25 - 4 200 0 - 25 - 4 200

Summa/Medel 1 850 1 063 4 200 1 850 1 063 4 200 0 0 0 1 850 1 063 4 200

Lokaltyp

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

Bostäder 846 515 - 657 400 - 123 75 - 66 40 -

Förråd 8 100 - 3 35 - 2 25 - 3 40 -

Garage/P-platser 5 - 900 4 - 720 0 - 0 1 - 180

Summa/Medel 859 497 900 664 384 720 125 73 70 40 180

Drift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

Uthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area

Totalt

Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area

Utgående hyra

Administration
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

BJUV HAREN 1 2019-03-01 2019-02-28 09:48 2020-06-16
Nyckel: 120189131
UUID: 909a6a5b-6513-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bjuv
Distrikt: Bjuv
Nr: 101292

ADRESS
Adress
Industrigatan 2A, 2B, 2C, 2D
267 31 Bjuv

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6217376.6 370560.8

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 2 370 kvm 2 370 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556089-5533
Aktiebolaget Bjuvsbostäder
BOX 108
267 23 BJUV
Köp: 1994-11-30 Andel: 1/1
Köpeskilling: 18 575 109 SEKAvser hela fastigheten
Lagfartsanmärkning: Namn Akt: 05/18515

1/1 1995-07-13 95/9935

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 4
Totalt belopp:  987 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
1 Skriftligtpantbrev 601 000 SEK 1961-06-14 61/2035
2 Skriftligtpantbrev 34 000 SEK

Utbyte: 62/687
1961-06-14 61/2036A

3 Skriftligtpantbrev 79 000 SEK 1985-04-22 85/11766
4 Skriftligtpantbrev 273 000 SEK 1985-04-22 85/11768

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan 1960-04-02

Senast ajourföring: 2000-02-28
12-BJS-49
12PE BJS-52

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Tomtindelning: HAREN Avregistrerad 1961-03-03

Senast ajourföring: 2010-04-08
1260K-46

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, BOSTÄDER OCH LOKALER (321)
161694-3
Taxeringsdel som omfattar hel registerfastighet och ingår i en
sammanföring.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
26 461 000 SEK 19 227 000 SEK 7 234 000 SEK 7905 kvm
Samtaxering för registerenheter
BJUV KANINEN 3
BJUV HAREN 1
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556089-5533
Aktiebolaget Bjuvsbostäder
BOX 108
267 23 BJUV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 67814254
Id hyresmark: 67816254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
3 427 000 SEK 1260004
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1975 1961 1994
Lokalyta Under byggnad Hyra
1852 kvm Nej 1 085 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 67816254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
2 234 000 SEK 1260004
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
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TAXERINGSINFORMATON
2234 kvm 1000 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 67813254
Id hyresmark: 67815254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
15 800 000 SEK 1260004
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1975 1961 1994
Bostadsyta Under byggnad Hyra
2689 kvm Nej 2 723 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 67815254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
5 000 000 SEK 1260004
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
3361 kvm 1500 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Tomtmätning 1961-03-23
Sammanläggning 1961-05-16 12-BJS-53
Fastighetsreglering 2010-04-01 1260-553

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
M-BJUV HAREN 1 1983-11-30 12-BJJ-618

URSPRUNG
BJUV BJUV 8:1, 8:14
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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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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Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 
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1. Sammanfattning 

  

Värderingsobjekt: Bjuv Billesholms gård 9:137, del av. 

Uppdragsgivare: Bjuvsbostäder AB (org.nr 556089-5533) genom Magnus 

Ingvarsson. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets 

marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen 

användas som beslutsunderlag vid eventuell avyttring. 

Värdetidpunkt: 2020-06-26. 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms 218 bostadslägenheter samt 

lokaler för LSS-boende och förråd. 

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 

marknadsvärdet av värderingsobjektet vid värdetidpunkten till: 

170 000 000 kronor 
(Etthundrasjuttio miljoner kronor)  

 
Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 9 768

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,37

Bruttokapitalisering, år 1 9,5

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 5,6%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 5,5%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 5,5%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Bjuv Billesholms gård 9:137 (blå figur nedan). Den västra 

delen av fastigheten ska styckas av och ingår inte i värderingen (lantmäteriförrättning pågår). 

  

Källa: Metria – SeSverige.  

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Bjuvsbostäder AB (org.nr. 556089-5533), genom Magnus Ingvarsson. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall 

värderingen användas som beslutsunderlag vid eventuell avyttring. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-06-26. 

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.  
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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. 

Värderingsstandard 

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (del av RICS 

Valuation – Global Standards 2017, utfärdat av Royal Institution of Chartered Surveyors) samt i enlighet 

med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

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.    

Upplysningar 

Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att överblicka påverkan på såväl 

näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Olika segment/tillgångsslag 

kommer att påverkas olika mycket och det är svårt att prognosticera dels under hur lång tid det kommer att 

ha negativ effekt dels hur stor omfattningen kommer att bli. 

Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad med en större osäkerhet än vad som annars skulle 

varit fallet utan denna påverkan.  Vi rekommenderar er därför att aktualisera värdet av fastigheten mer 

frekvent under rådande förhållande. 

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

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-06-23 av Mikael Svensson på Svefa. Vid besiktningen 

deltog Birgitta Nordström (uthyrare/kundtjänst vid Bjuvsbostäder) som representant för uppdragsgivaren, 

tillika fastighetsägaren. 

Vid besiktningen har två vakanta bostadslägenheter (en nyrenoverad och en med äldre standard) samt 

byggnadernas yttre studerats. 

På grund av rådande förhållande med pågående Corona-smitta i samhället i stort var inte LSS-boendet 

föremål för besiktning.  



2020-06-26 Ordernummer: 173 748    

Fastighetsbeteckning: Bjuv Billesholms gård 9:137, del av  

 

6 (19) 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Objektsbeskrivning 

• Hyresdebiteringslista 

• Ytor, hyresintäkter, taxebundna kostnader (utfall 2019) 

• Ansökan om lantmäteriförrättning 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 

statistik från SCB med flera. 

3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Inom värderingsobjektet inryms 218 bostadslägenheter samt lokaler för LSS-boende och förråd. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Aktiebolaget Bjuvsbostäder. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i Billesholm i Bjuvs kommun. Gatuadresserna är Västergatan 17A m.fl.. Se 

kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostäder (såväl flerbostadshus som småhus) och grönytor.  

Fullständigt serviceutbud med livsmedelsbutik, mindre handel, förskola och grundskola finns i Billesholm. 

Ett större utbud återfinns närmast i Bjuv. Allmänna kommunikationer finns i form av regionbusslinjer.  

2019 påbörjade Trafikverket arbetet med ”Söderåsbanan” som sträcker sig mellan Åstorp och 

Teckomatorp. För Billesholm innebär det en ny tågstation med två nya plattformar och i december 2021 

öppnar Söderåsbanan för persontrafik.  

Större trafikleder (E4) finns på drygt nio kilometers avstånd.  

Tomt 

Värderingsobjektet har en markareal om cirka 34 300 kvadratmeter (efter genomförd avstyckning, över-

siktligt uppmätt i fastighetskarta).  

På värderingsobjektet finns flertalet sammanbyggda flerbostadshus som upptar en mindre del av mark-

arealen.  

Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av gräs- och gårdsytor samt asfalterade 

parkeringsplatser.  

Tomten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 
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Byggnadsbeskrivning 

Byggnaderna på värderingsobjektet uppfördes 1960 respektive 1993 och inrymmer 3-4 plan ovan mark 

samt källare. Tillbyggnadsår anges i fastighetsregistret till 2008. 

Den totala uthyrbara arean uppgår enligt uppdragsgivaren till 17 405 kvadratmeter fördelat enligt nedan: 

Lokaltyp

m² % Antal

Bostäder 15 228 87 -

Vård eller barnomsorg 1 368 8 -

Lager 314 2 -

Förråd 495 3 -

Garage/P-platser - - 30

Summa/Medel 17 405 100 30

Uthyrbar area

 

Bostadsarean fördelar sig på 218 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om cirka 70 kvadratmeter.  

Konstruktion 

Grundläggning  Källare, betong 

Stomme  Tegel 

Fasadmaterial  Tegel 

Yttertak  Tegelpannor 

Fönster  Isolerglas med träkarm 

Balkonger  Ja 

Teknik 

Uppvärmning  Fjärrvärme 

Ventilation  FTX 

OVK  Okänt men förutsätts vara godkänd 

Sophantering  Miljöhus 

Hissar  Finns i vissa byggnadskroppar 

Övrigt 

Parkering  30 garageplatser i gårdsbyggnad samt cirka 100 markparkeringsplatser 

Tvättstuga  Nio i markplan och en i källarplan 

Energideklaration Utförd 2019 

Skick och standard 

Byggnadernas inre och yttre skick bedöms som normalt med hänsyn till byggnadsåret. 

Två lägenheter var föremål för besiktning, en helrenoverad och en med äldre 1970-/80-talsstandard. Enligt 

uppgift bedöms lägenheterna generellt hålla en 1980-/90-talsstandard (renoveringsår anges i erhållen 

objektsbeskrivning till 1993–1994), vilket även förutsätts gälla för LSS-boendet. 

Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll, 

noterades vid besiktningen.  
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Flexibilitet och alternativanvändning 

Lokalerna som används som LSS-boende har tidigare varit vanliga hyreslägenheter varför det bedöms 

finnas goda möjligheter till att åter igen ställa om till hyreslägenheter. 

Någon annan alternativanvändning är inte aktuell. 

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Enligt uppdragsgivaren är PCB-kontroll utförd. 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare 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 detaljplan, lagakraftvunnen 1991-04-02.  

Planbestämmelserna anger bostäder och förskola med en högsta byggnadshöjd av 11,5 meter omfattande 

fyra våningar. Vind får inte inredas. 

Största bruttoarea ovan mark exklusive förråd och garage anges till 23 000 kvadratmeter. 

Befintliga byggnader överensstämmer med planbestämmelserna (frånsett möjligtvis LSS-boendet men 

erforderliga lov för detta förutsätts finnas). Byggrätten bedöms i princip vara fullt praktiskt utnyttjad. 
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4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag aktivitet, och till följd av Corona-virusets påverkan på såväl 

ekonomi som samhället i stort kan nu noteras en tydlig konjunkturnedgång. BNP väntas minska med 7 % 

under 2020, ett scenario som emellertid nästan kan ses som ”best case” och som förutsätter omfattande 

ekonomiska och politiska stödinsatser (Sverige har emellertid relativt starka offentliga finanser, något som 

möjliggör just denna typ av stödinsatser, såväl på kort som lång sikt).  

Om det går att undvika en långvarig lågkonjunktur återstår att se. En viss återhämtning kan möjligen vara 

att vänta redan under Q4, något som dock förutsätter en återhämtning även i den globala ekonomin. 

Prognosen är därmed mycket osäker och sannolikt kommer vi endast se en måttlig, om någon, tillväxt 

under 2021 och 2022.     

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 

”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 

Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-

/sjukvård. De offentliga finanserna är fortfarande starka med visst utrymme för ofinansierade åtgärder och 

en expansiv finanspolitik (förutsatt att ekonomin inte går in i en långvarig lågkonjunktur).  

Beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en 

åtstramning av såväl de offentliga utgifterna som finanspolitiken framöver.  

Riksbanken har infört en rad åtgärder för att mildra effekterna av Corona-viruset, främst genom att 

säkerställa fortsatt tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan har ännu inte varit aktuell, men nyttan 

av en sänkning torde vara relativt begränsad (någon negativ effekt av Riksbankens senaste höjning, 25 

punkter i dec-19, fick inte heller något direkt genomslag på fastighetsmarknaden). Med den aktuella 

konjunkturs- och inflationsutvecklingen så får det emellertid ses som än mer osannolikt att det kommer 

någon ytterligare höjning av reporäntan i närtid (prognosen på 0 % fram till 2022 kvarstår).  

Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en relativt svag utveckling på 

arbetsmarknaden under 2020 och 2021, med stigande arbetslöshet till följd. Förutsättningarna för svensk 

arbetsmarknad har nu ändrats i grunden där vi sannolikt endast sett början av konkurser och 

nedläggningar, med 10 000-tals uppsägningar, varsel och permitteringar. Arbetslösheten väntas öka till  

10 % redan till sommaren, med stor risk för ytterligare försämringar under hösten. För att skapa 

förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad flexibilitet och 

rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning. På kort sikt är det nödvändigt med ett 

samarbete mellan stat och näringsliv, och då inte minst fastighetsägarna, för att möjliggöra för ”sunda” 

bolag att överleva. 
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Kommunfakta – Bjuv 

Befolkning 

Befolkningen i Bjuvs kommun uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 15 715 invånare, en ökning med drygt 

1,4 % sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden 

redovisas i tabellen nedan. 

Befolkning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bjuv 14 841 14 851 14 866 14 801 14 894 14 962 15 202 15 429 15 501 15 715

Tillväxt, Bjuv 0,2% 0,1% 0,1% -0,4% 0,6% 0,5% 1,6% 1,5% 0,5% 1,4%

Tillväxt, Sverige 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0%

Källa: SCB  

 

Källa: SCB 

 

Källa: SCB   
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I ovanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 

andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att Bjuvs kommun har en relativt liten andel 

personer inom ålderskategorin 25–34 år jämfört med riket i övrigt. 

Medelinkomst 

Medelinkomsten i Bjuvs kommun är generellt lägre än för riket i stort. Något som gäller för samtliga 

ålderskategorier med undantag av ålderskategorin 20–24 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]

20-24 år 162,6 141,0 161,5

25-29 år 231,5 222,7 247,3

30-44 år 281,7 312,8 344,2

45-64 år 317,3 371,9 396,4

65+ år 218,1 248,2 255,1

Totalt 20+ år 265,8 293,1 314,7  
Källa: SCB   

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för maj 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är 

öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Bjuv till 10,7 % vilket kan 

jämföras med Skåne län som också har en arbetslöshet om 10,7 % och riket i stort som har en arbetslöshet 

om 8,5 %. Sedan motsvarande period föregående år har arbetslösheten ökat kraftigt i såväl Bjuv som länet 

och riket i stort. 

Arbetslöshet

maj-19 maj-20 maj-19 maj-20

Kommun 7,9% 10,7% 9,1% 13,9%

Län 8,9% 10,7% 10,1% 13,8%

Sverige 6,6% 8,5% 7,5% 11,4%

Källa: Arbetsförmedlingen maj 2020

Samtliga 16-64 år Ungdomar 18-24 år

 

Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger främst på vård och omsorg samt tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 

Källa: SCB 
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I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Bjuv på 

plats 178 i rankingen för 2019.  

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 

tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa 

kommersiella objekt.  

Enligt MSCI uppgick totalavkastningen på fastighetsinvesteringar till 10,3 % under 2019, att jämföra med 

10,6 % under 2018. Värdeökningen stod för ca 6,3 % och direktavkastningen för 3,8 % (den lägsta 

direktavkastningen sedan mätningen startade 1984). Högst totalavkastning uppvisade industri (13,3 %), 

följt av kontor (13,0 %). Lägst totalavkastning uppvisade handel (4,7 %). 

I detta ännu relativt tidiga skede är det svårt att överblicka konsekvenserna av Corona-viruset, såväl vad 

gäller investeringsmarknaden som för fastighetsmarknaden och näringslivet/samhället i stort, men den 

ökande osäkerheten väntas medföra ett svagt 2020.  

Transaktionsvolymen under Q1 2020 bedöms till ca 36 mdkr, exklusive förvärv av majoritetsposter i 

börsnoterade bolag (som SBB:s förvärv av Hemfosa till ett underliggande fastighetsvärde om 28,2 mdkr). 

Jämfört med Q1 2019 kan noteras en något svagare marknadsaktivitet. Mot slutet av mars och i april har 

noterats en ökad osäkerhet på grund av Covid-19, med flera ”pausade” eller avbrutna transaktioner, vilket 

talar för en tydlig uppbromsning på transaktionsmarknaden och ett svagt 2020.  

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt 

kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det 

utländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel 

av investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden har försämrats, med stigande kostnader till följd. Detta trots de 

insatser som Riksbanken och Regeringen infört för att säkerställa tillgång till krediter och ett, i den mån 

möjligt, långsiktigt fungerande näringsliv. För institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt fokus och hög 

kreditrating bedöms kreditmarknaden vara fortsatt god, särskilt vid investeringar i bostads- och 

samhällsfastigheter (fastighetskrediter med låg risk kan till och med ses som fördelaktiga i tider av stor 

finansiell oro).   

Med en ökande osäkerhet vad gäller utvecklingen framöver, där vi kan komma att se långtgående 

konsekvenser på grund av konkurser, varsel/uppsägningar, ändrade konsumtionsmönster med mera (detta 

särskilt för mer ”upplevelsebaserade” fastigheter/lokaler som hotell, butiker och restauranger) har det redan 

noterats stigande direktavkastningskrav på den kommersiella marknaden. Bostadshyresfastigheter och 

samhällsfastigheter ses som relativt stabila tillgångar, med i huvudsak oförändrade direktavkastningskrav, 

men det bedöms som troligt att vi framöver kommer att se en allt mer polariserad investeringsmarknad.  

För projektmarknaden är tillgången till arbetskraft av stor vikt med risk för förseningar i pågående/planerade 

projekt på grund av brist på arbetskraft, såväl inhemsk som utländsk (stängda gränser, reseförbud).  
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En tydlig sättning på privatbostadsmarknaden är att vänta under 2020 vilket i sin tur väntas medföra en 

ökad osäkerhet för bostadsbyggrätter, trots en god underliggande efterfrågan. Kommunala 

markanvisningar-/överlåtelser väntas ”skjutas på framtiden”. Den demografiska utvecklingen – med såväl 

växande barnkullar som en allt äldre befolkning – medför att det är av stor vikt med investeringar inom 

vård/skola/omsorg. Det har noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl offentliga som privata aktörer, 

vad gäller byggrätter för olika typer av särskilda boende och skola/förskola. 

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Bjuv avseende bostadsfastigheter är traditionellt låg med 

endast ett fåtal representativa försäljningar årligen, vilket också avspeglas i stabila direktavkastningskrav. 

Det är endast mindre objekt som omsätts (< 600 kvm BOA). Köpare och säljare har i huvudsak varit lokala 

aktörer, såväl bolag som privatpersoner.  

Prognosen för det närmsta året är fortsatt stabila direktavkastningskrav. 

Bjuvs bostadsmarknad är stark med hög efterfrågan och låga vakanser på centralt belägna hyresrätter (i 

princip endast omflyttningsvakanser, även i relativt perifera lägen inom kommunen). 

I Bjuvsbostäders bostadskö stod vid utgången av 2019 totalt knappt 2 500 personer i kö, vilket kan 

relateras till Bjuvsbostäders totala innehav om cirka 1 120 lägenheter. Det som främst efterfrågas är mindre 

lägenheter, företrädesvis 2 rok, tätt följt av 1 respektive 3 rok.  

Vad gäller bostadshyror beror dessa till stor del på lägenheternas storlek, utformning, val av standard och 

utrustning med mera och varierar därför inom ett stort intervall, särskilt inom äldre hus där renoveringar kan 

ha skett vid olika tillfällen genom åren.  

Genomsnittshyran inom Bjuvsbostäders bestånd uppgick vid utgången av 2019 till cirka 1 040 kr/kvm och 

år för en genomsnittslägenhet om cirka 67 kvadratmeter. 

Prognosen för det närmaste året är en hög transaktionsaktivitet till följd av att Bjuvsbostäder aviserat om en 

försäljning av cirka 30 % av deras innehav (inkluderande värderingsobjektet).   

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har ett relativt bra läge inom Billesholm men ett sämre makroläge inom kommunen. De 

allmänna kommunikationerna och serviceutbudet är för närvarande begränsat (dock ny tågstation i slutet av 

2021). Sammantaget bedöms läget utgöra ett C-läge för bostäder inom Bjuvs kommun.  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms som tämligen god. Sannolik köparkategori bedöms främst vara 

en regional eller nationell aktör. 

Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Potential till driftnettooptimering 

• Bra mikroläge  

• Persontågstrafik öppnar upp i Billesholm i 

slutet av 2021  

• Omställning av LSS-boende till lägenheter är 

möjligt 

• Sämre makroläge i kommunen 

• Äldre bebyggelse vilket kan innebära 

större underhållsposter framöver 

• Kommunen har sagt upp gällande avtal 

för LSS-boende 
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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 

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.  

6. Värdering 

Ortsprismetod  

Det har under de senaste tio åren endast skett ett 10-tal lagfarna försäljningar av bostadsdominerande 

fastigheter i Bjuvs kommun (avser typkod 320 och 321 med en högsta lokalandel om 20 %). 

Efter gallring med avseende på intressegemenskap mellan köpare och säljare samt objekt utan redovisad 

area återstår 13 objekt. Några bolagstransaktioner eller portföljaffärer i Bjuv har inte noterats. 

Objekten har sålts till priser som varierar inom ett huvudsakligt intervall om cirka 5 700 – 13 100 kr/kvm 

uthyrbar area. Endast fyra av objekten har sålts under de senaste tre åren och då till priser inom intervallet 

8 500 – 13 100 kr/kvm uthyrbar area. Det som omsätts är endast mindre objekt; i genomsnitt cirka 450 

kvadratmeter BOA. 

De senaste åren har det skett ett antal intressanta transaktioner inom jämförbara delmarknader i Skåne. 

Följande objekt bedöms vara av intresse: 

• I juni 2020 aviserades om Trelleborgshems portföljförsäljning av drygt 800 lägenheter och 16 000 

kvm kommersiella ytor som till cirka 85 % förhyrs av Trelleborgs kommun. Köpare var KlaraBo som 

tillträder fastigheterna 1 juli 2020. Fastigheterna är belägna i centrala och östra Trelleborg samt i 

Anderslöv. Underliggande fastighetsvärde uppgår till drygt 1 000 mkr, vilket motsvarar cirka 15 100 

kr/kvm. Direktavkastningen för portföljen som helhet bedöms till cirka 4,25 %. 
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• I maj 2020 förvärvade Trianon fem centralt belägna fastigheter i Skurup av Skurupshem till ett 

totalt underliggande fastighetsvärde om 247 mkr. Fastigheterna omfattar totalt 293 lägenheter över 

en boarea om cirka 21 200 kvm samt 990 kvadratmeter förskola och LSS-boende. Byggnaderna 

på fastigheterna uppfördes 1972-1974, 1980, 1988 och 1990 och bedöms som helhet ha ett relativt 

normalt skick med hänsyn till nybyggnadsår. Priset motsvarar cirka 11 100 kr/kvm och direkt-

avkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 

• Fastigheterna Servitutet 2, Kristallen 1-3, Arvid 1 och Sandhammaren 4 i Kävlinge kommun 

förvärvades av SBB under december månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 545 

mkr. Säljare var det kommunala bostadsbolaget KKB Fastigheter. Portföljen omfattar cirka 26 500 

kvadratmeter och inrymmer 407 hyresbostäder. Byggnaderna på Arvid 1 (36 lgh) och Kristallen 1-3 

(199 lgh) uppfördes i början av 1970-talet medan byggnaderna på Servitutet 2 (48 lgh) uppfördes 

1993. Byggnaderna på Sandhammaren 4 uppfördes 2016-2017 (124 lägenheter). Priset motsvarar 

cirka 20 500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 3,7 %. 

• Sig Invest AB förvärvade i december 2019 tre hyreshusfastigheter med 45 lägenheter samt garage 

och parkeringsplatser i Landskrona till ett underliggande fastighetsvärde om 51 mkr, motsvarande 

ca 14 100 kr/kvm. Uthyrningsbar area uppgår till 3 618 kvm. De bedömda hyresintäkterna uppgår 

till ca 3,7 mkr och driftnettot cirka 2,3 mkr. Baserat på kommunicerat driftnetto uppgår direkt-

avkastningen till cirka 4,5 %. 

• I oktober 2018 förvärvade SBB en portfölj med tio fastigheter i Höganäs av Jefast. Transaktionen 

skedde genom en bolagsöverlåtelse till ett underliggande fastighetsvärde av 289 mkr. Två 

fastigheter avser samhällsfastigheter med en total uthyrbar area om cirka 5 200 kvadratmeter där 

det bland annat bedrivs utbildning och LSS-verksamhet. Största hyresgäst är Höganäs kommun 

som svarar för 88 % av hyresintäkterna. Återstående hyreslängd uppgår till 10 år. Resterande åtta 

fastigheter inrymmer bostäder med totalt 152 lägenheter över en total boarea om knappt 13 900 

kvadratmeter. Av det totala hyresvärdet kan cirka 66 % hänföras till bostäderna. Priset motsvarar 

cirka 15 200 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 4,6 %. 

• Svenska Hus förvärvade i juni 2018 fem fastigheter i Åstorp till ett underliggande fastighetsvärde 

om 270 mkr. Säljare var Jefast som i sin tur förvärvade fastigheterna i april 2016 för 230 mkr, 

motsvarande 6,0 % i direktavkastning. Fastigheterna omfattar totalt cirka 28 500 kvadratmeter 

varav 87 % avser bostäder fördelat över 371 lägenheter. Det totala hyresvärdet uppgår årligen till 

26,5 mkr. Byggnaderna på fastigheterna uppfördes mellan åren 1964-1970. Priset motsvarar 

knappt 9 500 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 5,0 %. 

Resultat 

Direktavkastningarna är svåra att härleda ur det begränsade jämförelsematerialet. Man kan dock 

konstatera att det under senare år varit ett stort intresse av att investera på de mindre delmarknaderna 

(tillväxtregion förutsätts) då det är svårt att hitta objekt i Malmö, Lund och Helsingborg till rimlig avkastning. 

Som följd av detta har direktavkastningskraven inom de mindre delmarknaderna sjunkit och närmat sig 

nivåerna i storstäderna.  

Av särskilt intresse är de senaste noterade affärerna i centrala Skurup och i Trelleborgs kommun, vilka 

bedöms ha bättre marknadsförutsättningar än värderingsobjektet (främst med hänsyn till läget). 
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Med beaktande av marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet relaterat till jämförbara 

delmarknader bedöms marknadsmässiga direktavkastningskrav i Billesholm i huvudsak ligga inom ett 

intervall om cirka 4,75 – 6,0 %. För kvalitativa objekt eller objekt med en tydlig hyrespotential bedöms 

direktavkastningskrav i den lägre delen av intervallet som rimliga. 

Med utgångspunkt från detta bedöms ett marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet 

uppgå till mellan 4,75 – 5,5 %.  

Tillämpas nämnda intervall i avkastningsanalysen nedan erhålls ett värdeintervall mellan 9 000 – 10 200 

kr/kvm, vilket motsvarar ett totalt värde i intervallet om cirka 156 600 000 – 177 500 000 kronor. 

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2020-06-01. 

Inflation 

Under 2020 har ett inflationstagande om 0,5 % använts. För resterande del av kalkylperioden gäller 2,0 %. 

 

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunktur-

institutet 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 cirka 5,11%. 

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 direkt-

avkastningskravet, 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 5,11%.  

Hyror 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt bedömd marknadshyra per lokaltyp. Marknadsmässig hyra för 

LSS-boendet (Vård och barnomsorg nedan) förutsätter en hyresgästanpassning vid avflyttning/nyuthyrning. 

Lokaltyp

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

Bostäder 15 713 1 032 - 15 713 1 032 - 0 - 15 713 1 032 -

Vård eller barnomsorg 2 029 1 483 - 2 052 1 500 - 0 - 2 052 1 500 -

Lager 125 400 - 125 400 - 0 - 125 400 -

Förråd 115 233 - 124 250 - 0 - 124 250 -

Garage/P-platser 110 - 3 670 110 - 3 670 0 - 110 - 3 670

Summa/Medel 18 093 1 033 3 670 18 125 1 035 3 670 0 0 0 18 125 1 035 3 670

Vakanta ytor Totalt

Marknadsmässig hyra

Uthyrd area

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

fastighetsskatt är inkluderad i hyrorna (utgår ej heller för bostäder).  

Hyresutvecklingen 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 

Värderingsobjektet har idag en ekonomisk vakansgrad om cirka 0,7 %. Bjuvs Kommun har sagt upp avtalet 

för LSS-boende (”Vård eller barnomsorg nedan”) med utflyttning 2021-12-31.   

Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 15 228 87 - 15 228 100 - 0 0 - 0,0% 1,0%

Vård eller barnomsorg 1 368 8 - 1 368 100 - 0 0 - 0,0% 3,0%

Lager 314 2 - 314 100 - 0 0 - 40,0% 40,0%

Förråd 495 3 - 495 100 - 0 0 - 65,0% 50,0%

Garage/P-platser - - 30 - - 30 - - 0 0,0% 1,0%

Summa/Medel 17 405 100 30 17 405 100 30 0 0 0 0,7% 1,8%

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av befintlig hyresgästsstruktur och värderingsobjektets egenskaper bedöms risken för 

långsiktiga vakanser och hyresförluster som relativt normala och har i genomsnitt bedömts till cirka 1,8 %.  

Drift och underhåll 

Kostnader avseende värme, el/vatten/sopor samt kabel-TV/bredband har erhållits från fastighetsägaren, 

vilka redovisas i tabellen nedan. De totala drift- och underhållskostnaderna för värderingsobjektet har 

bedömts med ledning från erhållna kostnader samt 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 7 614 500 - 5 711 375 - 1 294 85 - 609 40 -

Vård eller barnomsorg 479 350 - 321 235 - 103 75 - 55 40 -

Lager 31 100 - 11 35 - 8 25 - 13 40 -

Förråd 37 75 - 5 10 - 12 25 - 20 40 -

Garage/P-platser 21 - 700 17 - 560 0 - 0 4 - 140

Summa/Medel 8 182 469 700 6 065 347 560 1 417 81 700 40 140

VaravBedömd D&U-kostnad

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

 

Drift- och underhållskostnader, bostäder (kr/kvm, år)

Kostnadsslag Kommentar A B
Andel av total 

(%)

Administration  - 40 8%

Försäkring  - 10 2%

Värmeförbrukning  115 115 23%

Elförbrukning (fastighet) Avser el, vatten och sophämtning 150 147 29%

Kabel-TV/bredband  3 3 1%

Vattenförbrukning  - - 0%

Tillsyn och skötsel  - 60 12%

Reparationer  - 25 5%

Sophämtning  - - 0%

Städning (fastighet)  - 15 3%

Planerat underhåll  - 85 17%

Totalt 268 500 100%  

A) Uppdragsgivarens uppgifter (utfall/budget) 

B) Svefas bedömning 
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Kostnaden för planerat/periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderings-

objektets livslängd. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling. 

Investeringar och hyresgästanpassningar 

För lokalerna som används för LSS-boende bedöms det motiverat med en hyresgästanpassning om cirka 

5 000 kr/kvm LOA efter avflyttning/inför nyuthyrning. En eventuell omställning till vanliga hyreslägenheter är 

möjligt men en bedömning av kostnader för detta är i dagsläget förknippad med allt för stor osäkerhet.  

Utöver ovanstående har inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, bedömts nödvändiga under kalkyl-

perioden. 

Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Värderingsobjektet har vid fastighetstaxeringen 2019 åsatts typkod 321 (hyreshusenhet, bostäder och 

lokaler). Byggnaderna har åsatts värdeår 1993. 

 
Taxeringsvärden (kr)

Markvärde 26 514 000

Byggnadsvärde 97 800 000

Totalt 124 314 000

Varav bostad 116 000 000

Varav lokaler 8 314 000

Totalt 124 314 000  
 

För bostadslägenheterna utgår en kommunal fastighetsavgift. Denna avgift uppgår år 2020 till 1 429 kronor 

per lägenhet och år, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet. Avgiften indexregleras årligen.  

För lokalerna utgår fastighetsskatt med 1,0 % av taxeringsvärdet.  

Fastighetsskatt utgår därmed totalt för värderingsobjektet under år 2020 med cirka 395 000 kronor. Ingen 

del av fastighetsskatten återfås från hyresgästerna vilket även förutsätts långsiktigt. 

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 9 769 kr/kvm uthyrbar area, 

vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 170 000 000 kronor (se bilaga 1:1). 

Känslighetsanalys 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras – allt annat lika – 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% 29 917 17,6%

Hyra lokaler % 10,0% 4 210 2,5%

Drift och underhåll % 10,0% -13 243 -7,8%

Inflation %-enheter 1,0% 14 753 8,7%

Vakans bostäder %-enheter 1,0% -3 021 -1,8%

Vakans lokaler %-enheter 5,0% -2 316 -1,4%

Kalkylränta %-enheter 1,0% -12 605 -7,4%

Direktavk. för restv. %-enheter 1,0% -17 667 -10,4%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 156 600 000 – 177 500 000 kronor 

Avkastningsmetoden   cirka 170 000 000 kronor 

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

avkastningsanalysen på grund av bristfälligt ortsprisunderlag. 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten 2020-06-26 till: 

170 000 000 kronor 

Etthundrasjuttio miljoner kronor  

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 9 768

Marknadsvärde / taxeringsvärde 1,37

Bruttokapitalisering, år 1 9,5

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 5,6%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 5,5%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 5,5%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Malmö 2020-06-26 

   
Mikael Svensson   Per Wieslander 

Civilingenjör Lantmäteri   Civilingenjör Lantmäteri 

av Samhällsbyggarna   av Samhällsbyggarna 

auktoriserad fastighetsvärderare  auktoriserad fastighetsvärderare och MRICS 

Bilagor 

Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 

Bilaga 2  Foton 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 



2020-06-26 Ordernummer: 173 748    

Fastighetsbeteckning: Bjuv Billesholms gård 9:137, del av  

 

Bilaga 1 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Bjuv Billesholms gård 9:137, del av Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2020-06-01

Värdeår: 1993

Tax. värde: 124 314

Typkod: 321

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inflation 0,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Jämkad direktavkastning 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11% 5,11%

Kalkylränta 5,63% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21% 7,21%

Direktavkastning för restvärdeberäkning: 5,11%

Ekonomisk vakans

Bostäder 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Lokaler 5,7% 4,9% 49,5% 13,8% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

Garage / P-platser 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Totalt 0,7% 1,5% 7,2% 2,6% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

Helår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hyra bostäder (+) 1 032 15 713 15 792 16 108 16 430 16 759 17 094 17 436 17 784 18 140 18 503 18 873

Hyra lokaler (+) 1 047 2 278 2 289 2 359 2 406 2 454 2 503 2 553 2 604 2 657 2 710 2 764

Hyra garage mm (+) 3 670 110 111 113 115 117 120 122 125 127 130 132

Hyresrisk/vakans bostäder (-) 0 -158 -161 -164 -168 -171 -174 -178 -181 -185 -189

Hyresrisk/vakans lokaler (-) -60 -131 -113 -1 167 -332 -185 -189 -193 -196 -200 -204 -208

Hyresrisk/vakans garage mm (-) 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

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 1 033 17 971 17 920 17 251 18 454 18 976 19 356 19 743 20 138 20 541 20 951 21 370

Drift och underhåll (-) -470 -8 182 -8 223 -8 388 -8 555 -8 727 -8 901 -9 079 -9 261 -9 446 -9 635 -9 827

Fastighetsskatt (-) -23 -395 -403 -411 -419 -427 -436 -444 -453 -462 -472 -481

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 540 9 394 9 295 8 453 9 480 9 823 10 019 10 219 10 424 10 632 10 845 11 062

Återstående investeringar (-) 0 0 -6 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto efter investeringar 540 9 394 2 318 8 453 9 480 9 823 10 019 10 219 10 424 10 632 10 845 11 062

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

Nyckeltal:

Avkastningsvärde / m² 9 769

Avkastningsvärde / taxeringsvärde 1,37

Bruttokapitalisering, år 1 9,5

Direktavkastning, initial 5,6%

Direktavkastning, år 1 5,5%

Marknadsmässig direktavkastning 5,5%

62 087

107 931

170 018
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Hyresgästförteckning Fastighet: Bjuv Billesholms gård 9:137, del av 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 Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (A / O) Kr/m² Tkr År

218 lägenheter (genomsnitt 70 kvm) Bo Bostäder 15 228 2020-06-01 2020-12-31 15 713 1 032 100% 15713 1 032 100% 0 0 N J - - -  

Garage G Garage - kall 30 2020-06-01 2020-12-31 110 3 670 100% 110 3 670 100% 0 0 N - - - -  

24 förråd/lagerlokaler Ö1 Förråd 495 - - 115 233 100% 124 250 100% 0 0 N J - - -  1

4 källarlokaler La Källarlokal 314 - - 125 400 100% 125 400 100% 0 0 N J - - -  2

Bjuvs Kommun V LSS-boende 1 368 2019-01-01 2021-12-31 2 029 1 483 100% 2052 1 500 100% 0 0 J J A 5 000 6 840 2 021 3

Summa/Medel 17 405 18 093 1 033 18 125 1 035 0 0 6 840

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

NOTER:

1.   16 vakanta lokaler, 8 uthyrda.

2.   En uthyrd, två uthyrda till Hyresgästföreningen avgiftsfritt och en vakant.

3.   Uppsagt för avflytt. Dialog pågår dock om en eventuell förlängning men ingenting är avtalat.

Bedömd marknadshyra Moms-

pliktig HG

Utg. total hyra inkl. ev. 

driftstillägg *)

Fastighetsskatt 

åter

Ingår 

värme **)

Uppsagt för 

avflytt / 

omförhandling

Bedömd HG-anpassning
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Lokaltyp

Aktuell Marknad

m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 15 228 87 - 15 228 100 - 0 0 - 0,0% 1,0%

Vård eller barnomsorg 1 368 8 - 1 368 100 - 0 0 - 0,0% 3,0%

Lager 314 2 - 314 100 - 0 0 - 40,0% 40,0%

Förråd 495 3 - 495 100 - 0 0 - 65,0% 50,0%

Garage/P-platser - - 30 - - 30 - - 0 0,0% 1,0%

Summa/Medel 17 405 100 30 17 405 100 30 0 0 0 0,7% 1,8%

Lokaltyp

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

Bostäder 15 713 1 032 - 15 713 1 032 - 0 - 15 713 1 032 -

Vård eller barnomsorg 2 029 1 483 - 2 052 1 500 - 0 - 2 052 1 500 -

Lager 125 400 - 125 400 - 0 - 125 400 -

Förråd 115 233 - 124 250 - 0 - 124 250 -

Garage/P-platser 110 - 3 670 110 - 3 670 0 - 110 - 3 670

Summa/Medel 18 093 1 033 3 670 18 125 1 035 3 670 0 0 0 18 125 1 035 3 670

Lokaltyp

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

Bostäder 7 614 500 - 5 711 375 - 1 294 85 - 609 40 -

Vård eller barnomsorg 479 350 - 321 235 - 103 75 - 55 40 -

Lager 31 100 - 11 35 - 8 25 - 13 40 -

Förråd 37 75 - 5 10 - 12 25 - 20 40 -

Garage/P-platser 21 - 700 17 - 560 0 - 0 4 - 140

Summa/Medel 8 182 469 700 6 065 347 560 1 417 81 700 40 140

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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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

BJUV BILLESHOLMS GÅRD 9:137 2019-08-16 2020-06-09 10:36 2020-06-16
Nyckel: 120186702
UUID: 909a6a5b-5b96-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Södra Vram
Distrikt: Norra Vram
Nr: 101293

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2020-05-25 200806

ADRESS
Adress
Sofias gata 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 3A, 3B, 3C, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F
Västergatan 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 17J, 17K, 17L, 17M, 17N, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 19I, 21A, 21B, 21C, 21D,
21E, 21F, 21G, 21H, 21I, 21J, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 23I, 23K, 23L
267 73 Billesholm

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6214226.9 373467.6

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 40 611 kvm 40 611 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556089-5533
Aktiebolaget Bjuvsbostäder
BOX 108
267 23 BJUV
Köp: 1994-11-30 Andel: 1/1
Köpeskilling:  213 855 830 SEKAvser hela fastigheten
Lagfartsanmärkning: Namn Akt: 05/18517

1/1 1995-07-13 95/9946

ANTECKNINGAR
Innehåll Inskrivningsdag Akt
Övrigt
Bostäder i fastigheten har anordnats med stöd enligt
förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder och bostäder för studerande

2020-06-08 D-2020-00230173:1

Ersättningsbeslut
Till Fastighetsägarna Billesholms Gård betalas 400 000 SEK
senast en månad efter att beslutet vunnit laga kraft.

2019-08-16 D-2019-00357740:2

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
11 Nyttjanderätt: BREDBAND

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen D-2019-00357740:1
2003-01-14 03/1053

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 10
Totalt belopp: 30 845 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
1 Datapantbrev 1 934 000 SEK 1966-03-30 66/1707
2 Datapantbrev 763 000 SEK 1966-09-28 66/6260
3 Datapantbrev 862 000 SEK

Utbyte: 67/7764
1967-03-01 67/1237

4 Datapantbrev 1 040 000 SEK 1970-10-07 70/6190
5 Datapantbrev 2 101 000 SEK 1970-10-07 70/6191
6 Datapantbrev 536 000 SEK 1970-10-07 70/6192
7 Datapantbrev 113 000 SEK 1977-10-19 77/9962
8 Datapantbrev 390 000 SEK 1984-04-16 84/10753
9 Datapantbrev 106 000 SEK 1984-04-16 84/10754
10 Datapantbrev

Innehavare: PEAB ENTREPRENAD AB
BOX 101
26091 FÖRSLÖV

23 000 000 SEK 1993-03-18 93/4769
93/4770

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: DETALJPLAN FÖR BILLESHOLMS GÅRD 9:137 M.FL. 2019-03-07

Laga kraft: 2019-04-10
Genomf. start: 2019-04-10
Genomf. slut: 2024-04-09
Registrerad: 2019-04-18
Senast ajourföring: 2019-08-15

1260-P2019/1
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Detaljplan: BILLESHOLMS GÅRD 9:137 MFL 1991-02-28

Genomf. start: 1991-04-03
Genomf. slut: 1998-04-02
Senast ajourföring: 2019-04-18

1260-P32
12PE SÖV-47

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: LJUNGSGÅRD 1978-08-07

Senast ajourföring: 2019-08-19
1260-P14
NVR-ID/ÖVR-ID: 2012382

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, BOSTÄDER OCH LOKALER (321)
179060-3
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
124 314 000 SEK 97 800 000 SEK 26 514 000 SEK 37495 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556089-5533
Aktiebolaget Bjuvsbostäder
BOX 108
267 23 BJUV

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet hyreshusbyggnad för lokaler 33534254
Id hyresmark: 33533254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
6 800 000 SEK 1260006
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1993 1960 2008
Lokalyta Under byggnad Hyra
2155 kvm Nej 2 178 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för lokaler 33533254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 514 000 SEK 1260006
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
3028 kvm 500 SEK/kvm
Värderingsenhet hyreshusbyggnad för bostäder 33532254
Id hyresmark: 33531254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
91 000 000 SEK 1260006
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår
1993 1960 2008
Bostadsyta Under byggnad Hyra
15228 kvm Nej 14 925 000 SEK/år
Värderingsenhet hyreshusmark för bostäder 33531254
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
25 000 000 SEK 1260006
Yta byggrätt Riktvärde byggrätt
18550 kvm 1400 SEK/kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
BJUV BILLESHOLMS GÅRD GA:3

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1965-09-17 12-SÖV-425
Fastighetsreglering 1974-06-20 12-SÖV-506
Fastighetsreglering 1992-03-20 1260-198
Fastighetsreglering 2019-08-15 1260-2019/3

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
M-SÖDRA VRAM BILLESHOLMS GÅRD 9:137 1983-11-30 12-BJJ-618

URSPRUNG
BJUV BILLESHOLMS GÅRD 9:134
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   2017-01-18 Ver 3 

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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