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1. UPPDRAGET
1.1 Uppdragsgivare
Destomer Kåbäcken AB genom Kjell-Roger Holmström.

1.2 Syfte
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och skall användas vid kreditbedömning.
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en
viss tidpunkt - den s.k. värdetidpunkten. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas.

1.3 Värderingsobjekt
Fastigheten Partille, Kåbäcken 11:6, Partille distrikt.
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1.4 Värdetidpunkt
Värdetidpunkten är oktober 2019.

1.5 Förutsättningar
Värderingen baseras bl.a. på besiktning av fastigheten 2019-10-08 av Martin Kylhov. Vid besiktningen deltog
fastighetsägarens representant Kjell-Roger Holmström. Vid besiktningen har lokalerna och den yttre miljön
studerats. En närmare beskrivning av byggnaden återfinns i byggnadsbeskrivningen nedan. Besiktningen är ej
av sådan art att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 §
Jordabalken. I värderingen exkluderas industritillbehör. Någon miljökontroll har ej utförts avseende
föroreningar i mark mm och således ingår det ej i värderingsuppdraget att ta hänsyn till den eventuella
värdepåverkan detta kan innebära. Se även bilagan Allmänna Villkor för Värdeutlåtande.

1.6 Värderingsunderlag
- Uppgifter/underlag från Kjell-Roger Holmström
- Uppgifter från tidigare ägares representant Hans Andersson
- Utgående/bedömda hyresförhållanden
- Bedömda drifts- och underhållskostnader
- Marknadsinformation från DATSCHA
- Kartmaterial
- Fastighets- och taxeringsinformation
- Ortsprismaterial
Resultatet av värderingen är baserat på riktigheten i ovan angivna uppgifter och undertecknat företag ansvarar
inte för eventuella fel beroende på dessa uppgifter.
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2. OBJEKTSBESKRIVNING
2.1 Allmänna uppgifter
Fastighetsägare
Destomer Kåbäcken AB. Org.nr: 556921-4207.

Fastighetstyp
Industrienhet med verkstadslokaler, lager och kontor.

Adress
Gamla Alingsåsvägen 26-28, 433 38 Partille.

2.2 Läge/område
Fastigheten ligger i anslutning till Kåbäckens industriområde och är belägen söder om/intill E20 med omedelbar
närhet till och gott exponeringsläge mot E20. Se bifogad karta. Ca 2 km öster om Partille centrum och ca 10 km
öster om centrala Göteborg. Närområdet består bl.a. av Brodalens och Skulltorps industriområde nordväst om
fastigheten på andra sidan E20 samt blandad bebyggelse inom området med industri-/handel-/kontor samt
bostadsbebyggelse.

2.3 Kommunikationer
Allmänna kommunikationer med buss inom gångavstånd.

2.4 Planförhållanden
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen är fastställd 1999-05-17. Befintlig
byggnation förutsätts uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och ha erhållit alla erforderliga
myndighetstillstånd.

2.5 Servitut m.m.
Last: Avlopp, starkström. Se bifogad fastighetsinformation. Redovisningen av rättigheter kan vara ofullständig.

2.6 Taxeringsvärde
Fastigheten är taxerad med typkod 423, Industrienhet, metall- och maskinindustri och har år 2019 åsatts ett
taxeringsvärde om totalt 4.918.000 kr, varav 3.436.000 kr i byggnadsvärde och 1.482.000 kr i markvärde.

2.7 Inteckningar
20 st inteckningar om totalt 4.800.000 kr finns uttagna. Se bifogad fastighetsinformation. Några uppgifter om
befintlig belåning har ej erhållits.

2.8 Miljö
Enligt vår bedömning förutsätts fastigheten vara lämplig för nuvarande användningsområde. Miljöbelastning
bedöms ej finnas och det är inte troligt att en skuld/kostnad uppstår som ett resultat av rådande miljösituation
samt att nuvarande eller blivande annan verksamhet kan bedrivas utan att åläggas hinder eller begränsningar
med hänvisning till gällande miljölagstiftning.

2.9 Tomtbeskrivning
Fastigheten, som har en areal av 3.295 m², har asfalterade infarts-/utfartsytor, körytor och parkeringsytor samt
begränsade ytor för uppställning. Tomten medger runtkörning.
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2.10 Byggnadsbeskrivning
På fastigheten har, ursprungligen 1963, uppförts en kontors-/verkstads-/lagerbyggnad i 1 plan med källare.
Tillbyggnader har skett dels 1975 med verkstadsytor i övre planet samt kontor och lager i suterrängplanet
samt dels 2001 med ytterligare verkstadsytor i övre planet. Verkstads- och lagerlokaler med normal standard
från byggnadsår. Kontors- och personallokaler med normal/god standard. Lastbrygga med skärmtak. Portar
finns i båda planen. Hiss med kapacitet om 500 kg, 6 pers. Fördelningen kontors-/verkstadsytor bedöms som
gynnsam och ytorna medger flexibla planlösningar/uppdelning i mindre enheter. Byggnadens olika delar har en
normal byggnadskvalitet med ett normalt underhållsskick.
Konstruktioner utgörs av huvudsakligen tegelstomme på betonggrundmurar och -plattor. Fasad med tegel.
Yttertak med bandtäckt plåt. Fönster med 2/3-glas isoler. Uppvärmning med bergvärmepump från 2014 och
jordvärme ansluten till vattenburna radiatorer och aerotemprar. Ventilation med mekanisk till- och frånluft.
Nyare LED-belysta fasadskyltar. Nytt elsystem. Nytt tryckluftssystem. Nya markiser.

2.11 Uthyrningsbara ytor
Fastighetens uthyrningsbara ytor redovisas i nedanstående tabell. Dessa är delvis erhållna från tidigare
fastighetsägares representant Hans Andersson. Undertecknad ansvarar ej för eventuella avvikelser/fel i
redovisade ytor. De taxerade ytorna är enligt bifogad fastighetsinformation totalt 1.340 m².
Uthyrbar area

Area

Fördelning

Kontor och personal, sv
Verkstadshallar, inkl ind.kontor, öv
Lager och verkstad, sv
Lager/förråd inkl skyddsrum, kv
Summa area/andel
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237
700
203
150

18%
54%
16%
12%
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3. EKONOMISK REDOVISNING
3.1 Fastighetsskatt
Fastighetsskatten för industrifastigheter är 0,5 % av taxeringsvärdet. Fastighetsskatten bedöms betalas separat
av hyresgästen och exkluderas därför i nedan angivna hyror, varför nettot för fastighetsägaren blir noll.

3.2 Hyresförhållanden
Närstående bolag till fastighetsägaren bedriver verksamhet i hela fastigheten. Efterfrågan på lokalerna med
hänsyn till fastighetens läge och utformning bedöms vara normal. Generellt bedöms det föreligga en viss
hyresrisk som avspeglar marknadens vakansnivå i närområdet samt en vakansrisk som avser bedömda
hyresförhållanden. Fastigheten bedöms med nuvarande förutsättningar ha en långsiktig hyresrisk om 5,0 %.
Utgående totalhyra om 749 232 kr bedöms vara relativt marknadsmässig men något för låg. Bedömda
marknadshyror är bedömda efter den marknadshyresnivå som gäller inom närområdet för likvärdiga lokaler.
Bedömda hyror är baserade på vår kännedom om marknaden och tidigare utförda värderingar av liknande
lokaler samt på oberoende marknadsinformation från Datscha. I tabellen nedan redovisas bedömd
marknadshyra (kallhyra).
Area

Utgående hyra 2019
(kr)

Kontor och personal, sv
Verkstadshallar, inkl ind.kontor, öv
Lager och verkstad, sv
Lager/förråd inkl skyddsrum, kv
Summa

Bedömd marknadshyra 2019
(kr/m2)
(kr)
(kr/m2)

-

-

213 300
455 000
121 800
63 750

900
650
600
425

749 232

581

853 850

662

3.3 Drift- och underhållskostnader
Bedömda kostnader för drift och löpande underhåll samt avsättning för periodiskt underhåll (exkl värme, el,
va, inre uh) är angivna enligt nedan. Dessa är bl.a. baserade på byggnadens/lokalernas typ, ålder, skick och
standard. Bedömningen är gjord utifrån erhållna uppgifter, vår erfarenhet av likvärdiga objekt samt
schablontal.
Area

Drift
(kr/m2)

Kontor och personal, sv
Verkstadshallar, inkl ind.kontor, öv
Lager och verkstad, sv
Lager/förråd inkl skyddsrum, kv
Summa

Per. underhåll Totalt drift- och underhåll
(kr/m2)
(kr/m2)
(kr)

60
45
45
30

50
45
45
30

110
90
90
60

26 070
63 000
18 270
9 000

-

-

90

116 340
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3.4 Driftsekonomiska data i sammanfattning
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av driftsekonomiska data för år 2019.
Resultat
(kr)

(kr/m2)

+ Utgående/bedömda hyror
- Bedömd hyresrisk 5,0 %
- Drift- och underhåll
- Fastighetsskatt, netto

853 850
42 693
116 340
0

662
33
90
0

Driftnetto

694 818

539
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4. MARKNADSVÄRDESBEDÖMNING
4.1 Definition av marknadsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en
viss tidpunkt - den s.k. värdetidpunkten. Normal försäljning innebär att försäljningen sker frivilligt under
offentliga förhållanden och under en normal marknadsföringstid. Observera att marknadsvärdet inte kan
bestämmas utan endast bedömas.
Marknadsvärdebedömningen görs genom en kombination av två metoder, dels med en ortsprismetod och dels
med en marknadsanpassad intäkts-/kostnadskalkylen.
Ortsprismetoden innebär att man vid värdetidpunkten försöker bedöma marknadsvärdet med stöd av
historiska fakta medan man med intäkts-/kostnadskalkylenen försöker bedöma marknadsvärdet med stöd av
ekonomiska prognoser för fastigheten.

4.2 Värderingsprincip – Ortsprismetoden
Ortsprismetoden bygger på jämförelser med köp av liknande fastigheter. Köpeskillingarna kan antingen
jämföras direkt eller ställas i relation till någon egenskap hos fastigheterna såsom uthyrningsbar area,
driftnetto eller taxeringsvärde. Hänsyn skall även tas till den värdeförändring som skett mellan tidpunkten för
köpen och värdetidpunkten. Metoden har fördelen att den ger en direkt indikation på marknadsvärdet.
Begränsningen är att det ofta, speciellt vid värdering av mer udda objekt, saknas tillräckligt antal jämförbara
köp.

4.3 Värdebedömning
Gallringskriterier:
- Områden
- Köpetidpunkt
- Typkod
- Värdeår

Närområdet i Partille och Göteborg
20164001950-

Vi har utifrån 14 st försäljningar erhållit areavärden i kvartilintervallet 8.003 – 9.848 kr/m² (medel-övre).
Värdeutvecklingen under de senaste tre åren bedöms ha varit avvaktande till ökande. Rubricerad fastighet
bedöms, utifrån sitt läge, byggnadsår, utförande, standard, storlek och bedömda hyror ligga i den nedre delen
av jämförelseintervallet. De flesta försäljningar av kommersiella fastigheter sker i bolagsform, vilket delvis
gör att ortsprismetoden blir bristfällig för värdebedömningen av denna typ av fastighet. Marknadsvärdebedömningen baseras även på resultatet av intäkts-/kostnadskalkylen.

4.4 Resultat
Ortsprismetoden, jämfört mot area, ger med givna förutsättningar ett värde i kvartilintervallet
10.300.000 – 12.700.000 kr.

4.5 Värderingsprincip – Intäkts-/kostnadskalkylen
Värdet konstitueras av den framtida nytta en ägare kan ha av fastigheten. Intäkts-/kostnadskalkylen utförs via
en analys av de betalningsströmmar fastigheten ger upphov till under kalkylperioden. Avkastningsvärdet är
beräknat med en s.k. cash-flow analys och är summan av nuvärdet av de driftnetton under kalkylperioden samt
nuvärdet av restvärdet vid kalkyl-periodens slut. Beräkningarna är gjorda med en bedömd långsiktig
marknadsmässig kalkylränta. Kalkylen innehåller nominella in- och utbetalningar före skatt. Denna
marknadsvärdebedömning tar inte ställning till värderingsobjektets framtida värdeutveckling utan kan endast
sägas utgöra en bedömning av vilka förväntningar om framtida värdeförändring som föreligger på dagens
fastighetsmarknad.
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4.6 Kalkylförutsättningar
Kalkylperiod
2019 t.o.m. 2028.
Hyra
Hyran år 2019 är den bedömda hyran. Hyresutvecklingen bedöms på sikt öka med inflationen.
Hyresrisk
Hyresrisk bedöms till 5,0 % över tiden.
Drift/underhåll
Drift/underhåll och periodiskt underhåll bedöms öka med inflationen.
Fastighetsskatt
Fastighetsskatt enligt nu gällande regler och förutsättningar.
Inflation
Inflationen bedöms till 2 % under kalkylperioden.
Lån och räntesats
Antagna förutsättningar: Ett kalkyllån med 50 års rak amortering antas till en nivå om 60 % av bedömt
marknadsvärde. Räntan bedöms till 2,50 %.
Restvärde, direktavkastning
Restvärdet har bedömts genom att driftnettot året efter kalkylperiodens slut har dividerats med ett bedömt
långsiktigt direktavkastningskrav. Detta grundar sig på analyser av kända fastighetsköp. Driftnettot året efter
kalkylperiodens slut skall vara ett långsiktigt, normaliserat driftnetto. Direktavkastningen speglar risker och
möjligheter i värderingsobjektet och påverkas därför särskilt av användning, läge och hyresnivå.
Vårt val av direktavkastningskrav är baserad på vår kännedom om marknaden och tidigare utförda värderingar
av liknande fastigheter samt på oberoende marknadsinformation från Datscha (levererat av Newsec).
Direktavkastningskravet bedöms ligga kring 6,60 %. Marknadsvärdets nominella värdeutveckling är i princip
baserad på fastighetens produktionsförmåga under kalkylperioden och blir i genomsnitt 2 % per år.
Kalkylränta
Kalkylräntan utgör ett nominellt förräntningskrav på total avkastning. Den består av bedömt direktavkastningskrav och bedömd inflation. I kalkylräntans storlek finns en riskpremie som bedöms bl.a. efter
fastighetens typ, läge och skick. Kalkylräntan har bedömts till 8,80 % och består av ovanstående bedömda
direktavkastning och en bedömd inflation på 2 %.
Övrigt
Det bör noteras att prognoser avseende betalningsströmmar och bedömd värdeförändring mm endast ingår
som en del i värdebedömningen och kan inte till någon del tas som en utfästelse om framtida utfall.
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4.7 Avkastningsvärde
Cash-flow analysen baseras på ovan angivna kalkylförutsättningar. Alla värden i nominella belopp.
KALKYL I TKR
ÅR

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

HYRA
Bedömd hyresrisk
Drift- och underhåll
Fastighetsskatt
TOTAL DRIFT

854
43
116
0
116

871
44
119
0
119

888
44
121
0
121

906
45
123
0
123

924
46
126
0
126

943
47
128
0
128

962
48
131
0
131

981
49
134
0
134

1000
50
136
0
136

1020
51
139
0
139

DRIFTNETTO

695

709

723

737

752

767

782

798

814

830

RÄNTA
AMORTERING

158
126

154
126

151
126

148
126

145
126

142
126

139
126

135
126

132
126

129
126

BETALNETTO

411

428

446

463

481

499

518

537

556

575

BEDÖMT MV
LÅN
EGET KAPITAL

Vtp.

10500 10710 10924 11143 11366 11593 11825 12061 12302 12548 12799
6300 6174 6048 5922 5796 5670 5544 5418 5292 5166 5040
4200 4536 4876 5221 5570 5923 6281 6643 7010 7382 7759

AVKASTNINGSVÄRDE

Tkr

Nuvärdet av driftnetto under kalkylperioden
Nuvärdet av restvärde år 2028
TOTALT AVKASTNINGSVÄRDE

4904
5609

LÖNSAMHETSTAL

%

Internränta på eget kapital

15,3%

10513

4.8 Kalkylresultat
Cash-flow kalkylen ger med givna förutsättningar ett värde av ca 10.500.000 kr motsvarande ca 8.140 kr/m²
uthyrbar area.

4.9 Likviditetsanalys
Fastigheten bedöms med ovan nämnda vakans ge ett årligt driftnetto i 2019-års nivå av ca 695.000 kr. Utifrån
den redovisade cash-flow kalkylen med ovan angivna förutsättningar framgår att betalnettot är positivt under
hela perioden.

4.10 Känslighetsanalys
För att bättre kunna bedöma noggrannheten i värdebedömningen (genom intäkts-/kostnadskalkylen) låter vi
de viktigaste värdepåverkande faktorerna variera inom de intervall vi bedömer som rimliga. Övriga faktorer
förutsätts vara oförändrade.
Förändring av (parameter)

Variation

Marknadsvärde

Direktavkastning
Marknadshyra
Drift- och underhåll

+/- 0,75 procentenhet
-/+ 10,0 procent
+/- 30,0 procent
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(tkr)
11 877
11 757
11 056

Göteborgs Värderingsinstitut
10

Partille Kåbäcken 11:6

5. SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING
5.1 Resultat
Ortsprismetoden

10.300.000 – 12.700.000 kr

Intäkts-/kostnadskalkylen

10.500.000 kr

5.2 Sammanfattning
Fastigheten ligger i anslutning till Kåbäckens industriområde och är belägen söder om/intill E20 med omedelbar
närhet till och gott exponeringsläge mot E20. Fastigheten, som har en areal av 3.295 m², har asfalterade infarts/utfartsytor, körytor och parkeringsytor samt begränsade ytor för uppställning. Tomten medger runtkörning.
På fastigheten har, ursprungligen 1963, uppförts en kontors-/verkstads-/lagerbyggnad i 1 plan med källare.
Tillbyggnader har skett dels 1975 med verkstadsytor i övre planet samt kontor och lager i suterrängplanet
samt dels 2001 med ytterligare verkstadsytor i övre planet. Verkstads- och lagerlokaler med normal standard
från byggnadsår. Kontors- och personallokaler med normal/god standard. Lastbrygga med skärmtak. Portar
finns i båda planen. Hiss med kapacitet om 500 kg, 6 pers. Fördelningen kontors-/verkstadsytor bedöms som
gynnsam och ytorna medger flexibla planlösningar/uppdelning i mindre enheter. Byggnadens olika delar har en
normal byggnadskvalitet med ett normalt underhållsskick. Efterfrågan på lokalerna med hänsyn till fastighetens
läge och utformning bedöms vara normal. Fastigheten bedöms med nuvarande förutsättningar ha en långsiktig
hyresrisk om 5,0 %.
Efter utvärdering av resultaten av värderingsmetoderna anser vi att det totala marknadsvärdet för
fastigheten Partille, Kåbäcken 11:6 är:
Marknadsvärde

10.500.000 kr /Tiomiljonerfemhundratusenkronor/

Prisspridning

+/- 10 %

Värdetidpunkt

Oktober 2019

5.3 Nyckeltal
Utifrån bedömda hyror, drift- och underhållskostnader mm motsvarar marknadsvärdet följande:
Nyckeltal
Direktavkastning
Kalkylränta
Bruttokapitaliseringsfaktor
Marknadsvärde/taxeringsvärde
Uthyrningsbar area kr/kvm

6,60%
8,80%
12,9
2,47
8140

Göteborg 2019-10-21
Göteborgs VärderingsInstitut och Partner KB

Martin Kylhov
Av SAMHÄLLSBYGGARNA auktoriserad fastighetsvärderare
MRICS – Property Valuation
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Fotografier
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