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1. Sammanfattning
Fastighetskoll Väst AB har av Sotenäs kommun genom Ann-Sofie Sjögren fått i
uppdrag att bedöma marknadsvärdet för industrimark inom olika områden av
Sotenäs kommun. Värdeutlåtandet rör 8 st områden som är belägna i Kungshamn,
Hovenäset och Hunnebostrand. Områdena redovisas på kartbilaga 1 och benämns
enligt nedan:
Klippsjön, Guleskär och Ödegården i Kungshamn.
Hogenäs industri och Hogenäs Hamn i Hovenäset.
Lökholmens industriområde, Askums-Backa och Bratteby industriområde i
Hunnebostrand.
Områdena är belägna inom detaljplan utom Askums-Backa som ligger utanför
detaljplan. I samtliga områden anger detaljplaner ändamålet industri. Inom en del
områden tillåts även handel, hantverk, kontor och hamnändamål. En del av
områdena är färdigutbyggda industriområden medan andra utgörs av råtomter och
är oexploaterade. Några områden utgörs av både färdigställd industrimark och
råtomt.
Marknadsvärdet skall spegla det mest sannolika värde som värderingsobjektet
betingar vid en frivillig försäljning på den öppna marknaden.
Marknadsvärdet redovisas i kr/kvm för respektive område dels avseende ren
industrimark, dels verksamhetsmark, handel, kontor m.m. En separat redovisning
görs även för de fall då områdena avser råtomt eller färdig tomtmark.
En mer specifik redovisning av marknadsvärdet för respektive område beskrivs
under resultat i detta värdeutlåtande.
Nedan redovisas ett värdespann för de olika ändamålen och marktyperna.
Råtomt industri
Färdig industritomt

100 – 250 kr/kvm
250 – 450 kr/kvm

Råtomt verksamhet, handel, kontor m.m.
Färdig tomt, verksamhet, handel, kontor m.m.

150 - 350 kr/kvm
300 – 600 kr/kvm
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2. Uppdragsbeskrivning
2.1 Värderingsobjekt
Värderingsobjektet består av 8 st olika områden för industri och verksamheter i
Sotenäs kommun. Se karta bilaga 1.

2.2 Uppdragsgivare
Sotenäs kommun, genom Ann-Sofie Sjögren.

2.3 Ägandeförhållande
Värdeutlåtandet avser en mer generell värdebedömning, varvid inga specifika
fastigheter avses. De områden som avses i värdebedömningen ägs mestadels av
Sotenäs kommun.

2.4 Syfte
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet
med avseende på ändamålet industrimark inför försäljning till intressenter.

2.5 Värdetidpunkt
Värdetidpunkt är april månad 2020.

2.6 Förutsättningar
Fastighetsvärderaren ansvarar inte för eventuella felaktigheter i sakuppgifter
oavsett om dessa är lämnade av uppdragsgivaren, fastighetsägaren, olika
myndigheter eller är hämtade från offentliga register. Fastighetsbeskrivningen avser
att ge en översiktlig information om aktuell fastighet. Besiktningen på plats syftar
endast till att ge ett underlag för bedömningen av marknadsvärdet. Värdeutlåtandet
fritar inte en eventuell köpare från dennes undersökningsplikt eller en säljare från
dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken (JB).
Värderingsobjektet skall enligt uppdraget bedömas utifrån att marken ses dels som
råtomt för industri, dels färdig industrimark.
Villkor för värdeutlåtandet framgår av bilaga 7.

3. Besiktning och värderingsunderlag
3.1 Sakuppgifter och källor
Värdebedömningen grundar sig på följande material och uppgifter:
•
•
•
•

Karta över aktuellt område, bilaga 1
Taxeringsinformation, riktvärdeskartor skatteverket, bilaga 2
Foto, bilaga 3
Översiktskarta, bilaga 4
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•
•

Detaljplaner, bilaga 5
Ortsprismaterial, bilaga 6

3.2 Besiktning
Värderingsobjektet har besiktigats den 2 april av undertecknad.

4. Beskrivning
4.1 Värderingsobjekten
Värderingsobjektet består av 8 st områden i Sotenäs kommun som nyttjas för
industri- och verksamhetsändamål. Områdena är belägna i Kungshamn, Hovenäset
och Hunnebostrand. Se kartbilaga 1. En närmare beskrivning av respektive område
följer nedan. Vid bedömning av områdenas marknadsläge och
exploateringsförhållande har de allmänna förutsättningarna i Sotenäs kommun för
industri och verksamhetsmark legat till grund.
Med verksamhetsmark avses användningen Z. Användningen Z är bred och
innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad
omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager
och verkstäder. Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller liknande.
Även verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning så som eloch byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår.
Handel med varor som produceras inom området kan ingå i användningen. Det
handlar då framför allt om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning
till enskilda förekomma med varor som producerats i området. Handel med
skrymmande varor ingår också i användningen.
Utbildningar med behov av stort utrymme eller med viss omgivningspåverkan, som
utbildningar inom bygg- eller fordonsteknik kan också inrymmas i användningen.
I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering och
kontor.
Kungshamn, Klippsjön
Området utgörs till största delen av färdigexploaterat och bebyggt industri -och
verksamhetsområde, beläget strax norr om Kungshamn. Det område som
värderingen avser ligger i den norra delen av området och utgörs av råtomt som får
nyttjas för industri hantverksändamål. Området består av berg, varvid kostnader i
form av sprängning m.m. uppstår för att den ska kunna nyttjas för
industriändamål. Klippsjön utgörs av ett större industriområde med utbyggda gator
och bra kommunikationer. Området har också närhet till Kungshamns centrum
varvid marknadsläget bedöms som gynnsamt. Se foto bilaga 3.
Kungshamn, Guleskär
Området utgörs av ett mindre industriområde blandat med verksamheter som är
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beläget strax väster om Kungshamn. Området är till största delen färdigexploaterat
och bebyggt med industri -och verksamhetslokaler. Området utgörs av Guleskär
som är strategiskt beläget i hamninloppet i nora delen av Kungshamn. Området är
plant och grovplanerat med hårdgjorda ytor av grus eller asfalt. Enligt gällande
detaljplaner får marken nyttjas för småindustri, handel och hamnändamål.
Området bedöms ha ett mycket gynnsamt läge med hänsyn till närhet till
Kungshamns centrum samt kommunikationsmöjligheter både till land och hav. Se
foto bilaga 3.
Kungshamn, Ödegården
Området utgörs till största delen av ett färdigexploaterat och bebyggt industri -och
verksamhetsområde. Det område som avses i värderingen ligger i den norra delen
av området och utgörs av råtomt för industri -och verksamheter. Området är
förhållandevis plant, men även delvis kuperat med mindre berghällar. De plana
ytorna är gräsbeväxta och utgörs av en äldre camping. En del av marken är
trädbeväxt. Ödegården utgörs av ett större industriområde med utbyggda gator och
bra kommunikationer. Området har också närhet till Kungshamns centrum, varvid
marknadsläget bedöms som gynnsamt för kommunen. Se foto bilaga 3.
Hovenäset, Hogenäs industriområde
Området utgörs av två sammanhängande områden som till största delen är
exploaterade och bebyggda för industriändamål. Det finns även en del färdigställd
industrimark som inte är bebyggd, samt en mindre del råtomt för industri. Området
ligger norr om Hovenäset i anslutning till väg 872 vilket ger bra kommunikationer.
Den färdigställa industrimarken är plan med hårdgjorda ytor av grus. Den ej
iordningställda industrimarken utgörs av berg och klippor. Området bedöms ha ett
bra läge för industriändamål. Se foto bilaga 3.
Hovenäset, Hogenäs hamn
Området utgörs av råtomt för industriändamål och är förhållandevis plant och
gräsbeväxt. Södra delen av området synes vid besiktningen något sank. Den västra
delen utmed gatan består sannolikt av äldre sprängstensmassor. Området ligger
mellan Hovenäset och Hogenäs industriområde och i anslutning till väg 872, vilket
gör att marknadsläget för industriändamål här bedöms goda. Se foto bilaga 3.
Hunnebostrand, Lökholmens industriområde
Området utgörs av ett område för industri och verksamheter som är beläget i södra
delen av Hunnebostrand. Det är till största delen färdigexploaterat och bebyggt med
industri -och verksamhetslokaler. Området ligger i anslutning till havet med
möjlighet till angöring med lastfartyg. Området är plant och grovplanerat med
hårdgjorda ytor av grus eller asfalt. Området bedöms ha ett mycket gynnsamt läge
med hänsyn till läge och närhet till Hunnebostrand samt
kommunikationsmöjligheter både till havs och landvägen. Se foto bilaga 3.
Fastighetskoll Väst AB
Hålgårdsvägen 6
434 96 Kungsbacka

Tfn 0709-985 589
E-post lars@fastkoll.se

Org nr 556 960-0926
F-skatt

6

2020-04-27
Hunnebostrand, Askums-Backa
Området utgörs till största delen av oexploaterad mark för industriändamål som är
belägen utanför detaljplanerat område. Vid besiktning pågick grävarbete och
möjligen kommer marken vara grovplanerad vid överlåtelse. Området är beläget ca
2,5 km söder om centrala Hunnebostrand och ligger i anslutning till väg 171 och
174. Med hänsyn till kommunikationer och närhet till Hunnebostrand bedöms
området ha normala förutsättningar för industriändamål. Se foto bilaga 3.
Hunnebostrand, Bratteby industriområde
Området utgörs till största delen av oexploaterad mark för industriändamål
bestående av berghällar och klippor med lågvuxen skog av främst tall. Området är
beläget drygt 1 km öster om centrala Hunnebostrand och ligger i anslutning till
Brattebyvägen. Till väg 174 är det mellan 0,5 - 1 km. Marknadsläget för
industrimark bedöms med hänsyn till kommunikationer och läge som goda i
kommunen. Se foto bilaga 3.

4.2 Planförhållande m.m.
Värderingsobjekten är samtliga belägna inom detaljplan förutom Askums-Backa
som ligger utanför detaljplan. Flera olika detaljplaner berör de olika
värderingsobjekten och användningen varierar. I de flesta områden är industri eller
småindustri tillåten medan det i vissa områden också tillåts verksamheter, kontor,
handel och hamnändamål. Se detaljplaner bilaga 5 för närmare information.

4.3 Servitut, nyttjanderätter och inskrivningar
Då värderingen avser en mer generell bedömning förutsätts det att inga rättigheter
eller servitut finnes som påverkar marknadsvärdet.

4.4 Taxeringsinformation
För att få fram taxeringsinformation har en studie av Skatteverkets riktvärdeskartor
gjots. Skatteverkets riktvärdesangivelse anger ett taxeringsvärde för färdig
industrimark (grovplanerad med utbyggda gator inklusive anslutningskostnad för
VA). I samtliga fall måste en justering för VA-anslutning göras och vid de fall då det
rör sig om råtomt får även ett avdrag för grovplanering och gata göras. Sotenäs
kommun består av ett enda riktvärdesområde där taxeringsvärdet uppgår till 200
kr/kvm. Se bilaga 2.

5. Värderingsmetoder
5.1 Allmänt
För att bedöma marknadsvärdet söks det mest sannolika pris som skulle betalas
vid en försäljning på den fria marknaden.
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5.2 Ortsprismetoden
Ortsprismetoden är en metod för att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjekt
med ledning av jämförelser med försålda likartade fastigheter som är belägna i ett
närliggande och likvärdigt marknadsområde. Jämförelsematerialet ska också ha en
aktualitet d.v.s. att försäljningen av jämförelseobjektet får inte ska ha skett för långt
tillbaka i tiden. Vid värdering med ortsprismetoden kan köpeskilling antigen
jämföras direkt eller genom nyckeltalsjämförelser som tex.
köpeskilling/taxeringsvärde (K/T) och köpeskilling/areal (kr/kvm).

5.3 Avkastningsmetoden
Avkastningsmetoden är en metod för att bedöma värdet av fastigheter med
näringsverksamhet. Metoden lämpar sig för exempelvis hyres- och
industrifastigheter, men även för jord -och skogsbruksfastigheter.
Avkastningsmetoden innebär att en nuvärdeberäkning görs av framtida intäkter
och kostnader så att ett avkastningsvärde erhålls för fastigheten.

5.4 Taxeringsvärdemetoden
Taxeringsvärdemetoden kan tillämpas om det inte gå att få fram något K/T- tal i
ortsprissökning p.g.a. att jämförelseobjekten är feltaxerade eller har ett irrelevant
taxeringsår. Metoden innebär i korthet att taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av
marknadsvärdet 2 år innan taxeringsåret.

6. Värdering
Vid bedömning av marknadsvärdet avseende tomtmark för ändamålen industri,
verksamheter, försäljning etc. uttrycks priset normalt i kr/kvm tomtarea (TA) eller
som ett totalpris för tomten. Priset skiljer sig ofta åt beroende på om marken får
nyttjas som ren industrimark (till exempel trä, metall eller livsmedelsindustri) eller
om användningen är något mer friare och tillåter mindre försäljning, service och
kontor m.m. Exempel på det senare kan vara marinor med båtförsäljning,
järnaffärer, gym m.m.
I detaljplaner begränsas oftast användningen industri med ett J. En mer friare
användning är exempelvis Z som anger verksamheter. Andra bestämmelser som
ibland kan nyttjas och lite slarvigt omskrivs som industrimark är V (hamnändamål)
och G (drivmedelsförsäljning). Vid ändamålen handel (H) eller kontor (K) kan värdet
uttryckas både i kr/kvm TA och i kr/kvm BTA beroende på det microgeografiska
läget.
Marknaden ser ofta en värdeskillnad på dessa användningsområden, då exempelvis
en marina eller järnaffär som kan bedriva viss försäljning ofta har en högre intäkt
än en ren produktionsindustri. Samma sak gäller för en bensinmack som kan sälja
bensin, snacks etc. Ändamålen handel och kontor har också ofta ett betydligt högre
markvärde än industrimark.
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En annan faktor som påverkar priset i kr/kvm TA är tomtens areal. Under
förutsättning att tomten eller fastigheten inte kan avstyckas i flera fastigheter blir
värdet normalt sett lägre per kvadratmeter ju större tomten är.
En mindre verksamhetstomt om ca 3000 kvm har därmed ett betydligt högre värde
uttryckt i kr/kvm TA än en ren produktionsindustritomt om exempelvis 15 000
kvm.
Värdebedömningen görs i aktuellt fall med stöd av ortsprismetoden. Någon
bedömning med stöd av avkastningsmetoden bedöms inte relevant då det saknas
bra och relevanta ingångsvärden till en sådan kalkyl. Taxeringsvärdemetoden
bedöms överflödig, då taxeringsvärdet bättre kan användas i en K/T-analys i
ortsprismetoden.
Industri
Ortsprismetoden kr/kvm
Värdebedömningen enligt ortsprismetoden med avseende på kr/kvm tomtareal sker
genom analys av försäljningar av industrimark med typkod 310 och 411 i Sotenäs
kommun med angränsande, jämförbara kommuner. Köpen är genomförda under
perioden januari 2017 fram till värdetidpunkten.
En gallring har gjorts av sådana köp som kan antas bestå av feltaxeringar, utgöras
av familjeförvärv eller i övrigt vara påverkade av faktorer som gör dem missvisande.
En gallring har också gjorts av köp som bedöms vara alltför missvisade gällande
marknadsförhållanden. Analysen gav 38 relevanta köp med ett snitt om ca 180
kr/kvm vid värdetidpunkten. Materialet är spretigt och varierar mellan ca 25
kr/kvm och 350 kr/kvm.
De lägsta noteringarna torde avse förvärv av mark med dåligt marknadsläge som
kräver stora kostnader för exploatering. De högsta noteringarna torde avse mark i
bättre marknadslägen och kan avse både färdig industrimark och råtomt för
industri.
Marknadsläget i Sotenäs kommun för de aktuella värderingsobjekten, som samtliga
anses ha normala till mycket goda marknadslägen, bedöms i stort som jämförbart
med snittet med avseende på industrimark råtomt. För färdig industrimark bedöms
nivån ligga betydligt högre i Sotenäs än jämförelsematerialets snitt.
En generell värdenivå för råtomt för industrimark med hänsyn till ovan bedöms
ligga mellan 100 och 250 kr/kvm.
En generell värdenivå för färdig industrimark bedöms ligga högre än för råtomt, då
man i detta fall slipper kostnader för exploatering som med hänsyn till
markgeologin i Sotenäs kan bli kostsam med sprängning etc. Med ledning därav
bedöms marknadsvärdenivån för färdig industrimark ligga på en nivå om 250 – 450
kr/kvm i de aktuella områdena.

Fastighetskoll Väst AB
Hålgårdsvägen 6
434 96 Kungsbacka

Tfn 0709-985 589
E-post lars@fastkoll.se

Org nr 556 960-0926
F-skatt

9

2020-04-27
Marknadsvärde bedöms med hänsyn till ovan och redovisas i tabellen nedan.
Område
Kungshamn
Klippsjön
Guleskär
Ödegården

Råtomt

Färdig tomt

200 kr/kvm
250 kr/kvm
250 kr/kvm

450 kr/kvm
450 kr/kvm
450 kr/kvm

Hovenäset
Hogenäs industriområde
Hogenäs hamn

150 kr/kvm
200 kr/kvm

400 kr/kvm
400 kr/kvm

Hunnebostrand
Lökholmens industriområde
Askums-Backa
Bratteby industriområde

250 kr/kvm
100 kr/kvm
150 kr/kvm

450 kr/kvm
250 kr/kvm
400 kr/kvm

Ortsprismetoden K/T
Värdebedömningen enligt ortsprismetoden med avsikt på K/T sker genom analys av
försäljningar av industrimark i Västra Götalands län. Köpen är genomförda under
perioden januari 2019 fram till värdetidpunkten. Analysen visar på ett K/T-tal om
1,8 vid värdetidpunkten, se bilaga 5. Omsatt på taxeringsvärdet om 200 kr/kvm
erhålls ett marknadsvärde på ca 360 kr/kvm. Värdenivån om 360 kr/kvm får anses
mycket grov med hänsyn till att den visar ett genomsnitt i hela kommunen. Med
ledningen därav och med erfarenhet från liknade bedömningar torde värdenivån
kunna uppskattas till mellan 50 kr/kvm TA i de sämsta lägena till 600 kr/kvm i de
bästa lägena.
Taxeringsvärdet visar på färdig tomtmark för industriändamål. Värderingsobjektet
består dels av färdig industrimark, dels av råtomt för industri. I samtliga fall skall
dock en justering göras för VA-anslutning. Vid en studie av Sotenäs kommuns VAtaxa bedöms ett rimligt avdrag för VA-anslutning avseende småindustri och
verksamhetsmark med mindre tomter ligga på 150 - 200 kr/kvm TA. För större
tomter med industriproduktion torde kostnaden ligga på drygt 100 - 150 kr/kvm
TA.
Kostnaden för att iordningställa industri- och verksamhetsmark är beroende på hur
den ursprungliga marken ser ut, samt vilka åtgärder som krävs vid grovplanering.
Sprängning av berg, pålning, schaktning och fyllning kan vara väldigt kostsamt. För
några av områdena krävs sprängning av berg, men för dessa erhålls därmed
sprängmassor som kan nyttjas för utfyllnad. Någon pålning är sannolikt inte
aktuellt i något av områdena.
De områden som bedöms ha bäst marknadsläge i kommunen vad gäller
industrimark är Klippsjön, Guleskär, Ödegården och Lökholmens industriområde.
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Dessa bedöms med ledning av ovan ha en värdenivå om 400 – 500 kr/kvm för
färdig industrimark. Med ledning av ovan bedöms därmed råtomtsvärdet till mellan
200 – 300 kr/kvm.
Industrimarken i Hogenäs industriområde, Hogenäs hamn bedöms något sämre
varvid värdenivån för färdig industrimark bedöms till 350 – 450 kr/kvm.
Råtomtsvärdet bedöms därmed till 150 – 250 kr/kvm.
Det område som bedöms ha sämst marknadsläget av värderingsobjekten är
Askums-Backa, men området får ändå anses som normalgott för Sotenäs kommun
i stort då även mindre orter och landsbygd inräknas. Värdenivån för färdig
industrimark bedöms här till 200 – 300 kr/kvm. Råtomtsvärdet bedöms till 100 –
200 kr/kvm.
Sammantaget bedöms K/T-analysen på ett bra sätt verifiera de erhållna
värdenivåerna från kr/kvm analysen.
Verksamhetsmark, handel, kontor m.m.
Ortsprismetoden kr/kvm
Värdebedömningen enligt ortsprismetoden med avsikt på kr/kvm tomtareal sker
genom analys av försäljningar av industrimark och tomtmark för hyreshus, typkod
310 och 411 i Sotenäs kommun med angränsande, jämförbara kommuner. Köpen
är genomförda under perioden januari 2017 fram till värdetidpunkten.
En gallring har gjorts av sådana köp som kan antas bestå av feltaxeringar, utgöras
av familjeförvärv eller i övrigt vara påverkade av faktorer som gör dem missvisande.
En gallring har också gjorts av köp som bedöms vara alltför missvisade gällande
marknadsförhållanden. Analysen gav 25 relevanta köp med ett snitt om ca 790
kr/kvm vid värdetidpunkten. Materialet är spretigt och varierar mellan ca 215
kr/kvm och 1510 kr/kvm.
De lägsta noteringarna torde avse förvärv av mark med dåligt marknadsläge som
kräver stora kostnader för exploatering. De högsta noteringarna torde avse små
tomter i bra marknadsläge med ett ändamål som tillåter handel, kioskverksamhet
etc.
Marknadsläget i Sotenäs kommun för de aktuella värderingsobjekten som tillåter
verksamheter, handel, kontor, bensinstation, hantverk etc. bedöms i stort som
sämre än jämförelsematerialets snitt.
En generell värdenivå för råtomt för verksamhetsmark, handel, kontor m.m. med
hänsyn till ovan bedöms ligga mellan 150 och 350 kr/kvm.
En generell värdenivå för färdig verksamhetsmark, handel, kontor m.m. bedöms
ligga högre, då man i dessa fall slipper kostnader för exploatering som med hänsyn
till markgeologin i Sotenäs kan bli kostsam med sprängning etc. Med ledning därav
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bedöms marknadsvärdenivån för färdig verksamhetsmark, handel, kontor m.m
ligga på en nivå om 300 – 600 kr/kvm i de aktuella områdena.
Område
Kungshamn
Klippsjön
Guleskär
Ödegården

Råtomt

Färdig tomt

250 kr/kvm
350 kr/kvm
300 kr/kvm

500 kr/kvm
600 kr/kvm
550 kr/kvm

Hovenäset
Hogenäs industriområde
Hogenäs hamn

200 kr/kvm
250 kr/kvm

450 kr/kvm
450 kr/kvm

Hunnebostrand
Lökholmens industriområde
Askums-Backa
Bratteby industriområde

350 kr/kvm
150 kr/kvm
200 kr/kvm

600 kr/kvm
300 kr/kvm
450 kr/kvm

Ortsprismetoden K/T
Någon fristående bedömning med stöd av K/T är svår att göra för mark avseende
verksamheter, handel, kontor m.m. Taxeringsvärdet för verksamheter är oftast
detsamma som för industrimark och för handel och kontor uttrycks taxeringsvärdet
normalt i kr/kvm BTA (byggrätt).
Någon bedömning av dessa ändamål görs därför inte med stöd av K/T-analysen.

7. Resultat
En bedömning har gjorts av värdet för mark för dels industriändamål dels för mark
avseende verksamheter, handel, kontor m.m. I båda fallen har det också gjorts en
analys av värdet för s.k. råtomt och för färdig tomtmark. För att bättre kunna
åskådliggöra resultatet har det sammanställts i tabellform.
Värdebedömningen har gjorts med stöd av ortsprisanalys dels avseende kr/kvm TA,
dels K/T där det varit möjligt. I den samlade bedömningen har sedan de olika
områdenas specifika egenskaper avseende bland annat marknadsläge, skick,
exploateringsförutsättningar etc. bedömts. Tabellen med värdenivåer är uppdelad
med industrimark för sig och verksamhetsmark, handel, kontor m.m. för sig.
Marknadsvärdet för råtomt industri och verksamhetsmark, handel kontor m.m.
samt färdig tomtmark för industri, verksamhetsmark, handel, kontor m.m. bedöms
med hänsyn till ovan.
Marknadsvärdet redovisas i tabellen nedan:
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Skatteverkets riktvärde
Industrimark
Enligt riktvärdesangivelserna ovan uppgår riktvärdet för industrimark till 550 kr/kvm.
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Foto
Kungshamn
Klippsjön

Guleskär

Ödegården

Bilaga 3
Hovenäset
Hogenäs hamn

Hogenäs industri

Bilaga 3
Hunnebostrand
Lökholmen

Askums-Backa

Bratteby

Bilaga 4
N 6487511
E 288750

E 277646

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

N 6472231

1:56 707

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet
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Ortspriser
Industri Västra Götaland

Kt/tid
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2019-05-15

2019-07-04

2019-08-23

2019-10-12

2019-12-01

2020-01-20

2020-03-10

2020-04-29

Tid

Kr/kvm analys Industri
Kommun
Uddevalla
Orust
Uddevalla
Tanum
Orust
Orust
Uddevalla
Uddevalla
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Lysekil
Sotenäs
Tanum
Orust
Sotenäs
Orust
Orust
Sotenäs
Munkedal
Uddevalla
Uddevalla
Munkedal
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Tanum
Uddevalla
Sotenäs
Sotenäs
Uddevalla
Lysekil
Lysekil
Sotenäs
Orust
Uddevalla
Sotenäs

Fastighet
KURÖD 4:117
VAREKIL 1:199
FISKETEGEN 3
GREBY 1:23
VAREKIL 1:195
VAREKIL 1:196
BULTEN 10
LJUNGS-BERG 3:4
GRAVARNE 60:32
GRAVARNE 60:29
GRAVARNE 60:32
HOVENÄS 1:377
NOLBY 1:25
HEDALEN 1:7
TANUMSHEDE 3:47
MORLANDA-SLÄTTHULT 1:56
HOVENÄS 1:440
MORLANDA-SLÄTTHULT 1:62
MORLANDA-SLÄTTHULT 1:65
VÄSTRA RÖRVIK 2:21
FOSS 10:387
KURÖD 4:50
TOFTEGÄRDET 1
KOLSTORP 1:89
HOVENÄS 1:438
KROKEN 16:1
KNAXERÖD 1:57
HAMN 2:9
BJÖRBÄCK 1:6
Del av HOVENÄS 1:3
Del av VÄGGA 2:262
PRÄSTEBRON 2
KYRKEBY 2:11
KYRKEBY 2:11
HOVENÄS 1:382
MORLANDA-SLÄTTHULT 1:61
ÖSTRA PRÄSTEBÄCKEN 2
Del av GRAVARNE 3:1

Köpedatum
2017-03-01
2017-03-03
2017-03-29
2017-03-30
2017-04-12
2017-04-12
2017-05-01
2017-05-18
2017-06-01
2017-08-18
2017-08-18
2017-10-04
2017-12-15
2018-01-18
2018-01-23
2018-02-02
2018-02-12
2018-04-25
2018-08-02
2018-08-08
2018-08-22
2018-09-13
2018-11-05
2018-12-16
2019-02-04
2019-03-01
2019-04-18
2019-04-25
2019-05-08
2019-08-01
2019-08-01
2019-08-15
2019-11-30
2019-11-30
2020-01-31
2020-02-07
2020-02-13
2019-08-01

Pris Tkr
1 800
369
424
800
240
481
250
1 200
70
22
34
1 019
300
334
500
417
83
322
654
1 250
871
1 500
423
250
684
2 500
50
500
400
1 813
1 938
717
850
850
587
342
518
436

Justerad kr/kvm
309
180
215
378
180
180
60
297
99
106
108
341
310
244
137
166
166
166
166
92
216
147
50
44
306
45
26
237
102
306
306
107
102
102
115
150
100
350

Typkod
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
310
411
411
411
411
411
411
411
411
411

Areal
6 975
2 458
2 356
2 536
1 600
3 209
5 010
4 837
842
248
376
3 575
1 157
1 518
4 029
2 783
554
2 148
4 359
15 062
4 465
11 300
9 501
6 200
2 401
59 330
2 117
2 261
4 202
6 360
6 800
7 172
8 913
8 913
5 108
2 277
5 178
1 246
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Kr/kvm analys av verksamhetsmark, handel, kontor m.m
Kommun

Fastighet

Pris Tkr

Justerat kr/kvm

Typkod

Areal

Munkedal

FOSS 10:387

Köpedatum
2018-08-22

871

216

411

4 465

Tanum

HAMN 2:9

2019-04-25

500

237

411

2 261

Sotenäs

HEDALEN 1:7

2018-01-18

334

244

411

1 518

Sotenäs

Del av VÄGGA 2:262

2019-08-01

1 938

306

411

6 800

Lysekil

NOLBY 1:25

2017-12-15

300

310

411

1 157

Sotenäs

Del av GRAVARNE 3:1

2019-08-01

436

350

411

1 246

Uddevalla

ARÖD 7:11

2017-08-29

675

359

411

2 251

Tanum

GREBY 1:23

2017-03-30

800

378

411

2 536

Tjörn

HABBORSBY 2:84

2017-09-11

521

389

411

1 602

Tjörn

SKÅR 1:82

2018-01-23

500

393

310

1 407

Uddevalla

VÄSTRA PRÄSTEBÄCKEN 2

2017-09-18

1 300

561

411

2 771

Orust

MORLANDA-SLÄTTHULT 1:72

2017-05-31

350

705

411

594

Orust

MORLANDA-SLÄTTHULT 1:71

2017-05-18

350

710

411

590

Strömstad

NORRA SLÖN 1:38

2018-11-23

2 472

712

411

3 844

Uddevalla

SKENAN 13

2020-01-15

550

727

310

757

Tjörn

HÖVIK 5:226

2020-03-31

2 286

788

310

2 900

Tanum

GREBY 1:27

2018-06-29

1 536

886

411

1 920

Tjörn

HÖVIK 5:225

2018-06-11

2 240

900

411

2 757

Sotenäs

HOVENÄS 1:376

2017-10-02

2 800

923

411

3 633

Tanum

GREBY 1:22

2017-08-09

1 280

959

411

1 598

Orust

VAREKIL 1:190

2018-04-20

2 570

1 103

411

2 580

Tjörn

SKÅR 1:11

2018-01-23

1 500

1 170

310

1 420

Tanum

HAMBURGSUND 3:230

2019-04-08

2 725

1 351

310

2 164

Sotenäs

VÄGGA 2:502

2019-02-11

1 250

1 507

411

890

Tanum

KUSERÖD 1:153

2017-12-06

300

3 627

310

99
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, DTZ 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 utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till
värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, 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 fastighetsägarens 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 insamlats 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. Värderaren 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 uppdragsgivaren/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 myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.
3 Miljöfrågor
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller
byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering 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 undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen 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 byggnadsdetaljer, 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 värderingen).
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.
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 utlåtandet.
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. Värdebedömningen 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 värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt
utlåtandet skall återges.
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