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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Strängnäs kommun, Mark- och exploateringsenheten 
 Nygatan 10, 645 80 Strängnäs genom Stina Norrbom. 
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag för interna bedömningar inför eventuell försäljning. 
 
Värderingsobjekt Del av Eldsund 7:1 i Strängnäs kommun, enbart byggnaderna som 

syns på bilden nedan. 
 

  
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är 2022-01-05. 
 
Förutsättningar För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
   
 Strängnäs kommun ska upplåta fastigheten med tomträtt och för 

byggnaderna som kommer bli en del av tomträtten ska ersättning 
betalas av den blivande tomträttsinnehavaren. Syftet med värde-
ringen är att bedöma byggnadernas marknadsvärde för att ligga 
till grund för ersättningen. Byggnadernas marknadsvärde bedöms 
genom att ett marknadsvärde för den fasta egendomen inklusive 
marken och sedan görs ett avdrag för markens värde i avröjt skick.  

 
 Avdraget för värdet av marken i avröjt skick bedöms baserat på 

marknadsvärdet av marken utifrån nu gällande detaljplan. En del 
av värderingsobjektet är dock detaljplanelagd som prickmark, i 
värdebedömningen förutsätts det att nuvarande bebyggelse är  
tillåten genom antingen detaljplan eller bygglov. 
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 Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in-
kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
Underlag - Besiktning av värderingsobjektet 2021-11-29 av undertecknad 

(Daniel Valmila). 
 - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Uppgifter om byggnadernas storlek. 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Skriftliga uppgifter från uppdragsgivaren. 
 - Utdrag ur detaljplan. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
  



Del av Eldsund 7:1 4(15) 
Strängnäs kommun 

 

 

BESKRIVNING 
 
Lagfaren ägare Strängnäs Kommun (org.nr 212000-0365). 
 
Fastighetstyp Lagerbyggnader. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget vid mälarstranden, norr om Sträng-

näs stad, ca 2,5 km från centrum och omfattar delar av det före 
detta övningsområdet tillhörande P10 regementet.  

 
 Näromgivningen utgörs av Mälaren, mindre skogsområden, ängs-

mark och grönytor. Kollektiva kommunikationer inom någon kilo-
meters avstånd. Riksväg 55 nås på relativt nära avstånd. 
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Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan från 2019-05-10. Pla-
nen anger korttidscamping med tillhörande servicebyggnader. 
Största sammanlagda byggnadsarea är 450 kvm och största bygg-
nadsarea per byggnad är 150 kvm. Byggnaden längs till öster om-
fattas av prickmark och parkeringsändamål. Genomförandetiden 
går ut 2029-05-10. 

 
 Som nämns under avsnittet ”Förutsättningar” ovan förutsätt nuva-

rande bebyggelse vara tillåten enligt detaljplan. 
 
 

  
 Utdrag ur detaljplanekarta 
 

 
Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. Vid värdebedömningen förutsätts att värderingsobjektet ej omfat-

tas av några belastningar i form av servitut, gemensamhetsanlägg-
ningar, nyttjanderätter etc som påverkar marknadsvärdet. 

 
Uthyrningsbara areor De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en-

heter per lokaltyp framgår av tabellen. 
  

Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal 

  m² %  enheter 

Lager 1 165 100 1 

Summa 1 165 100 1 

 
 Areauppgifterna härrör från uppgifter lämnade av uppdragsgiva-

ren Kontrollmätning har ej utförts. 
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Tomtbeskrivning En normalstor industritomt får i regel bebyggas med ca 1/3-del av 
tomtarealen, då utrymmen för tillfarter, uppställning mm bör fin-
nas. Baserat på värderingsobjektets lokalarea bedöms en byggrätt 
om ca 1 400 kvm BTA. Utifrån detta bedöms den tomtareal som 
normalt skullehört till värderingsobjektet till 4 200 kvm. 

  
Byggnadsbeskrivning Värderingsobjektet utgörs av fyra oisolerade lagerbyggnader av 

enklare standard. Byggnaderna är grundlagda med betongplintar. 
Stommarna utgörs av trä med bjälklag i trä. Fasaderna är klädda 
med träpanel och plåt. Taken är täckta med plåt. 

 

  
 
 Uppvärmningssystem saknas i lokalerna och ventilationen utgörs 

av självdrag. Byggnadens underhållsskick är något eftersatt. Un-
derhållsbehov föreligger för fasaderna och eventuellt portarna.  

 
 Lokalerna är av enkel standard. Golven är belagda med grus och 

väggar samt tak är i profilerad plåt. Lokalerna nås via portar längs 
med långsidorna. Lokalerna är relativt allmängiltiga och skulle 
passa för olika typer av förvaring för exempelvis båtar, husvagnar 
mm.  
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HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
Hyror Värderingsobjektet är idag vakant och bedömda marknadshyror 

redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 
  
 En marknadshyra om 225 kr/kvm exkl värme och fastighetsskatt 

har bedömts för lagerlokalerna.  
 
 Hyrorna kan sammanfattas enligt tabellen. 
  
Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 

  

Marknads- Vakant Vakant m-hyra 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt Area Totalt 

  m² m² kr/m² kr 
  

kr/m² kr m² kr/m² kr 

Lager 1 165 - - - 
  

- - 1 165 230 267 775 

Genomsnitt / Summa 1 165 - - - 
  

- - 1 165 230 267 775 

 
Vakans / Hyresrisk För närvarande är vakansläget som framgår av tabellen nedan. 
   

Lokaltyp % vid kalkylstart 

  Hyra Area 

Lager 100 100 

Genomsnitt 100 100 

  
 Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 

har gjorts. 
   

Hyresgäst etc. Lokal- Area 
  

Vakansantagande 

  typ   
  

    

    m² 
  

fr.o.m. t.o.m. 

Byggnader Lager 1 165 
  

2022-01-01 2022-12-31 
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 Gjorda vakansantaganden och åsättanden av hyresrisker innebär 
en vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. 

   
Vakans/hyresrisk (%) Lång- 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 siktig 

Lager 100,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Totalt 100,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
  
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Kost-
naderna bedöms komma att utvecklas med inflationen. Kostnads-
bedömningen framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 

Drift & löp. UH Periodiskt 
UH   Admin. Övr. 

  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² 

Lager 80 93 20 30 30 

Genomsnitt/Summa 80 93 20 30 30 

 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Fastighetsskatt etc Bedömda taxeringsvärden samt bedömd fastighetsskatt framgår 

av tabellen. De bedömda taxeringsvärdena avser även marken. 
  

  Taxeringsvärde, tkr Fastighets- 

  Mark Byggnad Totalt skatt, tkr 

Industri 420 710 1 130 6 

Summa 420 710 1 130 6 

 
 Värderingsobjektet antas vara taxerat med typkod 432 (Industri-

enhet, lager). Värdeår är bedömt till 1970. 
 
 För lokaler och industri utgår fastighetsskatt uppgående till taxeringsvärdet multiplicerat med skat-

tesatsen (f.n. 1 % för lokaler och 0,5 % för industri). Taxeringsvärdet förutsätts förändras vid de till-
fällen regelverket medger detta och i linje med översiktligt bedömd fastighetsprisutveckling. Nuva-
rande skattesatser förutsätts gälla under hela kalkylperioden. 

 



Del av Eldsund 7:1 9(15) 
Strängnäs kommun 

 

 

Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 
tabellen. 

  
Driftnetto     

  kr/m² kr  

Aktuell hyra - - 

Drift & underhåll -80 -93 200 

Fastighetsskatt -5 -5 650 

Driftnetto år 1 (helår) -85 -98 850 

Driftnetto, normaliserat 134 155 536 

 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 

är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 

 

VÄRDERING Metodtillämpning 
 
 Syftet med värderingsuppdraget är att bedöma det mervärde som 

lagerbyggnaderna tillför värderingsobjektets marknadsvärde. La-
gerbyggnadernas värde bedöms genom värderingsobjektets mark-
nadsvärde med avdrag för värdet av marken i avröjt skick.  

 
 Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig av-

kastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalnings-
strömmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och un-
derhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal-
kylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm-
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituat-
ion. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktav-
kastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fas-
tighetsköp. 

 

 Marknadsanalys  
 
Allmänt Vi har för närvarande ett starkt konjunkturläge med stor efterfrå-

gan på både varor och tjänster. Stark efterfrågan har, i kombinat-
ion med utbudsbegränsningar, logistikproblem och stigande råva-
rupriser och elpriser, medfört till högre konsumentpriser och höjd 
inflation. Riksbanken bedömer dock att prisökningar till följd av 
utbudsstörningar kommer att vara övergående, varför Riksbanken 
valde under det senaste mötet i november att hålla reporäntan 
oförändrad på 0 % och att fortsätta köpa obligationer för ytterli-
gare 37 miljarder kr under det första kvartalet 2022. 

 
Under det fjärde kvartalet har vi sett en ökad smittspridning av Co-
vid-19. Om nya virusvarianter utvecklas som vaccinen inte ger 
skydd mot riskerar ekonomin att påverkas. I slutet av november 
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rapporterades exempelvis om en ny virusvariant i Sydafrika vilket 
fick börserna att gå ned. 
 

 
 
Fastighetsmarknaden Aktiviteten på transaktionsmarknaden är stor och fram till och 

med september omsattes fastigheter för ett värde om strax under 
200 miljarder kr. Transaktionsmarknaden har under året präglats 
av flera stora strukturförvärv, bl.a. Heimstadens förvärv av Akelius, 
Corems förvärv av Klövern och Castellums förärv av Kungsleden. 

 
Tillgången till kapital är god och för närvarande finns det fler kö-
pare än säljare på marknaden. Intresset är störst för bostäder, 
samhällsfastigheter och logistik. Under senare tid har dock inve-
sterarna även visat ett ökat intresse för kontor, hotell och köp-
centrum vilket tyder på att investerarna ser mer positivt på seg-
mentens utveckling framöver. 

 
Bankernas utlåning mot fastighetsbranschen har ökat under pan-
demin; både mot kommersiella fastigheter och mot den privata 
bostadsmarknaden.    

 
Senast 2045 har Sverige som mål att inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser i atmosfären. För bygg- och fastighetssektorn som 
idag står för ca 20 % av utsläppen har detta medfört ett ökat fokus 
på hållbarhetsfrågor; allt ifrån nya regelverk till teknisk innovation.  

 
KPI steg med 2,8 % på årsbasis i oktober 2021 vilket medför att 
merparten av lokalhyrorna höjs lika mycket till 2022. 

 
Hyresmarknaden  Efter en lång period av stark hyrestillväxt på kontorsmarknaden, 

särskilt i storstäderna och i större regionsstäder, har hyrestillväx-
ten stannat av. Kontorshyresgäster letar i allmänhet efter mo-
derna och yteffektiva lokaler i etablerade kontorsområden med 
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bra kollektivtrafik. Vakanserna finns främst i det äldre kontorsbe-
ståndet som har tappat i attraktionskraft. Företagen tar tid på sig 
att utvärdera lokalbehoven vilket resulterat i att uthyrningsproces-
ser numera tar längre tid och flera pågående hyresförhandlingar 
har pausats och skjutits fram i tiden. 

 
Butikshyresnivåerna är pressade och vakanserna ökar. Många bu-
tiker har svårt att betala hyran på grund av minskad omsättning. 
Livsmedelshandeln och viss lågprishandel uppvisar dock god för-
säljning och utgör därmed ett undantag.  

 
Under senare tid ser vi en tudelad hyresutveckling för såväl indu-
stri-, lager och logistiklokaler där den mattats av i vissa regioner 
men är fortsatt stark i andra. E-handelns expansion har medfört en 
stor efterfrågan på moderna logistiklokaler och segmentet har un-
der de senaste åren uppvisat en stark hyresutveckling.  

 
Den genomsnittliga hyreshöjningen för landets bostadshyror 2021 
uppgick till 1,4 %.  

 
Strängnäs Strängnäs kommun har 37 963 invånare (tredje kvartalet 2021). 

Befolkningstillväxten i kommunen har under det senaste året varit 
2,4 % att jämföra med 0,5 % för hela landet. Arbetslösheten i kom-
munen var i september 7,1 % att jämföra med 7,5 % för hela lan-
det. 

 
  Strängnäs Södermanlands län Riket 

Befolkning, kv 3 2021 37 963 301 222 10 435 447 

Befolkningstillväxt rullande 12 mån 2,4% 0,6% 0,5% 

Arbetslöshet, sep 2021 7,1% 10,1% 7,5% 

Medianinkomst, 2019 350 300 325 800 337 400 

Andel högutbildade 14% 12% 17% 

 
 Några av de största arbetsgivarna i Strängnäs förutom kommunen 

är Pfizer Health AB, Mekonomen grossist, Benders och Leine och 
Linde AB. 

  
 Industrier i Strängnäs är främst belägna i södra delen av tätorten i 

Strorängen, Malmby och längs Finningevägen och Markörvägen 
sam i väst i Kvittens industriområde.  
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 Ortspris 
 
 Ett ortsprismaterial har framtagits avseende industrifastigheter 

som köpts sedan 2019 i Strängnäs. 
 

  
Not (enligt numrering i tabellen) 
1) Pris avser 10 fastigheter (9 lager, 1 bostad) i Motala, Vellinge, Kävlinge, Katrineholm, Strängnäs, 
Vimmerby, Eskilstuna och Hässleholm. 

 
 Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin-

nas, har köpts till priser mellan 3 500 och 8 000 kr/kvm med ett 
medeltal kring 6 500 kr/kvm. Direktavkastningarna bedöms ligga 
mellan 6,5 och 7,5 %. Värderingsobjektet bedöms vara av enklare 
standard samt äldre än majoriteten av objekten i ortsprismateri-
alet varför marknadsvärdet bör sökas under nivåerna i värdeinter-
vallet ovan. 

 
 En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte 

blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl-
jerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 

 

 Omdöme om värderingsobjektet 
 
 Värderingsobjektet består av som ovan nämnts av fyra lagerbygg-

nader ändamålsenliga för exempelvis båt-, husvagns, husbilsförva-
ring mm. som är förenligt med campingverksamhet.  

 
 En marknadshyra om 225 kr/kvm exklusive värme och fastighets-

skatt har bedömts.  
 
 Byggnadernas underhållskick innebär att inga omfattande under-

hållsåtgärder bedöms behövas vidtagas under den närmsta framti-
den. Däremot bör vissa delar av fasaderna åtgärdas.  

 
 Ovanstående indikerar sammantaget att direktavkastningskravet 

för värderingsobjektet bör ligga kring 7 %. Marknadsvärdet av vär-
deringsobjektet inklusive tillhörande mark bedöms till 2 Mkr, vil-
ket motsvarar ca 1 700 kr/kvm.   

  

Fastighet LOA Datum Köpeskilling Köpare Anm. 

  m²   Tkr kr/kvm     

Kvitten 17 353 2021-07 2 500 7 082 Ikp Nord Laboratorium AB   

Kvitten 6 236 2021-02 1 900 8 050 Privatperson   

Kvitten 20 439 2021-02 2 850 6 492 HN Fräsaren 2 AB   

Tärnan 11 860 2020-12 6 000 6 976 Qsvan AB   

Strängnäs-Lundby 7:87 8 494 2020-12 378 000 6 347 K-Fastigheter 1 

Rördrommen 9 4 597 2020-12 16 000 3 480 Kilen 209 Strängnäs AB   

Kvitten 30 212 2019-06 1 600 7 547 Hff I Strängnäs AB   
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 För att bedöma byggnadernas marknadsvärde behöver avdrag gö-
ras för markens värde i avröjt skick. En total markareal om  
4 200 kvm har bedömts, utifrån ovan redovisat under avsnittet 
”Tomtbeskrivning”.  

 
 Utifrån tidigare värdering daterad 2021-11-27 bedöms ett avrun-

dat värdeavdrag på 400 000 kr för marken i avröjt skick, vilket ger 
ett marknadsvärde för värderingsobjektet om 1,6 Mkr.    

  

 Kassaflödesanalys 
 
 Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 

som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi-
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det to-
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde-
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa-
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 

Kalkylränta / 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     

      

Direktavkastning restvärde 7,00 % 

- Lager 7,00 % 

Kalkylränta på totalt kapital 9,14 % 

Inflation/KPI: 2% per år.     

Kalkylperiod: 10 år (2022-01-01 - 2031-12-31)   

 
 Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 

består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd-
ningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm. 

 
 Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkast-

ningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut. 
 
Värdeavdrag Ett värdeavdrag om 400 000 kronor görs för värdet av marken i av-

röjt skick. 
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Nyckeltal Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 
tabellen. 

  
Nyckeltal     

      

Marknadsvärde 1 600 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 1 131 627 kr 

- Nuvärde av driftnetton 896 279 kr 

- Värdetillägg/avdrag -400 000 kr 

Direktavkastning, år 1 -6,18 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 7,00 % 

Värde kr/m² 1 373 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde (byggnad) 2,25   

      

 Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 
värdeavdrag. 

 
 Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe-

ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 
 

  
 
Känslighetsanalys För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen 

har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakans-
grad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkast-
ningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oföränd-
rade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av 
tabellen. 

  
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   338 21 

Vakansgrad %-enheter 10   -390 -24 

Drift & underhåll % 10   -135 -8 

Inflation %-enheter 1   258 16 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -269 -17 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   360 22 
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MARKNADSVÄRDE 
 
 Marknadsvärdet av byggnaderna på del av fastigheten Eldsund 7:1 

i Strängnäs kommun bedöms vid värdetidpunkten 2022-01-05 till: 
 

En miljon sexhundratusen kronor 
[ 1 600 000 kr ] 

 
 OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
 
Västerås 2022-01-05 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

Daniel Valmila  Victoria Tatti 
Fastighetsekonom Civilingenjör 

 
 
Bilagor; 
1. Kassaflödeskalkyl 
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KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Bedömd helårsinflation   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
kr/m² 2022                     

Hyror, lokaler 225 262 267 273 278 284 289 295 301 307 313 

Vakans/hyresrisk, lokaler -225 -262 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -16 -16 

Ers. Fastighetsskatt - - 6 6 6 6 6 6 6 6 7 

Effektiv hyra - - 259 264 270 276 281 286 292 298 304 
                        

Drift & Löpande underhåll -50 -58 -59 -61 -62 -63 -64 -66 -67 -68 -70 

Periodiskt underhåll -30 -35 -36 -36 -37 -38 -39 -39 -40 -41 -42 

Fastighetsskatt etc -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 

Kostnader -85 -99 -101 -103 -105 -107 -109 -111 -113 -116 -118 
                        

Driftnetto -85 -99 159 162 165 168 172 175 179 182 186 
                        

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   -99   Restvärde kalkylslut (tkr) 2 708 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   156         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   9,14         

Kalkylränta restvärde (%)   9,14   Marknadsvärde kr/m² 1 373 

Direktavkastning, initial, %   -   Marknadsvärde/taxeringsvärde (byggnad) 2,25 

Direktavkastning vid kalkylslut, %   7,00     
 

 
 

 

Kalkylresultat 

Värdetidpunkt 2022-01-05 (kalkylstart 2022-01-01) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         896   

Nuvärde av restvärde (tkr)         1 132   

Värdeavdrag för Avdrag för markvärde (tkr)       -400   

SUMMA (tkr)         1 628   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       1 600   
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HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   

  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg     Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   

    m²   kr kr/m² index/%   kr   kr     kr kr/m²   kr kr/m² Not 

Byggnader Lager 1 165 - - - -   -   -     262 125 225   262 125 225 - 

Summor / Genomsnitt   1 165   - -     -   -     262 125 225   262 125 225   
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, 111 56  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Sankt Persgatan 27, 602 33  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Sundsvall 
Klökanvägen 8, 857 53  Sundsvall 
Tel 070 229 05 15 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Skomakargatan 2, 722 11 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
 


