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VÄRDEINTYG 

På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknads-
värdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde 
avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen fastighetsmarknad angivet vid en 
viss tidpunkt. Värdetidpunkt är juni 2015. 

Värdebedömningen grundar sig vad avser sakuppgifter på erhållen information från uppdragsgivaren 
och från sedvanliga publika register. Värdebedömningen gäller under förutsättning att mark inom 
värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning som exempelvis kan innebära att ett efterbehandlingsansvar eller att någon annan påföljd 
enligt miljöbalken kan komma ifråga. För uppdraget gäller i övrigt bilagda ”Allmänna villkor för 
värdeutlåtande” om inte annat framgår enligt nedan. En okulär besiktning utfördes 2015-06-26 av 
undertecknad värderingsman. 

Fastigheten är logistiskt väl belägen i de södra delarna av Ängelholm strax öster om väg 107 och strax 
väster om E6/E20, med adress Helsingborgsvägen 529. Värderingsobjektet omfattar i enlighet med 
utdrag från fastighetsregistret en tomtareal om 25 755 kvm vilken innehas med äganderätt. Tomten är 
obebyggd. För fastigheten gäller detaljplan, Del av Norra Varalöv 31:2, inskriven 2014-02-24. Planens 
genomförandetid gäller t.o.m. 2019-03-26. Fastigheten är gravationsfri. Vatten och avlopp är anslutet 
till det allmänna nätet. 

Marknadsvärdet har bedömts med stöd av en ortsprismetod och en nuvärdesmetod. Ortsprismetoden 
baseras i grunden på analyser och överlåtelser av lagfarna köp av vad som kan anses vara jämförbara 
fastigheter på en fri och öppen marknad. Nuvärdesmetoden, som också kallas avkastningsmetoden, kan 
ses som samlingsnamnet för metoder där man genom simulering av beräknade framtida intäkter och 
kostnader analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet. 

Tillgången till relevant marknadsinformation är av avgörande betydelse för resultatets kvalitet. Då varje 
fastighet strängt taget är unik och den marknadsmässiga omsättningen generellt i fastighetsbeståndet 
är låg uppstår nästan alltid normeringsproblem. Under senare år har huvuddelen av alla fastighets-
transaktioner därtill av skattemässiga skäl genomförts i bolagsform. 

Marknadsvärdet för fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11 bedöms, baserat på förutsättningar och 
villkor angivna enligt ovan, vid värdetidpunkten juni 2015 till totalt 14 000 000 kr (14 mkr). 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 

1 Värdeutlåtandets omfattning 

1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 
egendom/ tomträtt med tillhörande rättigheter och skyldig-
heter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och 
övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag 
från Fastighetsdatasystemet (FDS). 

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 
FDS. Den information som erhållits genom FDS 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 FDS har 
dessa enbart beaktas i den omfattning information därom 
lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från FDS samt av 
uppgifter uppdragsgivaren/ ägaren eller dennes ombud har 
det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke 
inskrivna servitut, gränsar 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 rimlighetskontroll. 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. Areorna har förutsatts 
vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande 
”Svensk Standard”. Om annat anges i värderingsutlåtandet 
gäller detta. 

2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 
nyttjanderätter, har värdebedömning i förekommande fall 
utgått från gällande hyres-, och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa avtal alternativt 
hyresdebiteringslistor utvisande relevanta hyresvillkor har 
erhållits av uppdragsgivaren/ ägaren eller dennes ombud. 

3 Miljöfrågor (Miljöbalken 1998:808 m.fl.) 

3.1 Kontroll av eventuellt förekommande miljöskador eller annan 
negativ miljöpåverkan på värderingsobjektet eller intillig-
gande fastigheter har inte utförts. 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 som 
exempelvis kan innebära att ett efterbehandlingsansvar eller 
någon annan påföljd enligt miljöbalken kan komma fråga. 

3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar 
värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdrags-
givaren eller tredje man som en konsekvens av att värde-
bedömning 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. Värderings-
objektet 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, eftersom 
inga tekniska tester genomförts. 

4.3 Värderingsobjektet förutsätts uppfylla alla erforderliga 
myndighetskrav och ha erhållit alla erforderliga myndighets-
tillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet. 

5 Ansvar 

5.1 Eventuella krav mot värderingsmannen till följd av fel i 
värderingsutlåtandet skall anmälas (reklameras) till denne 
inom skälig tid efter det att skadan märkts eller bort märkas. 
Reklamation får dock inte ske senare än två år efter 
värderingsdagen. Sker inte reklamation inom föreskriven tid 
är eventuell rätt till ersättning förlorad oavsett grunden för 
anspråket.  

5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå till följd av fel i 
värdeutlåtandet är femton prisbasbelopp. 

6 Värdeutlåtandets aktualitet 

6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderings-
objektets marknadsvärde förändras över tiden är den värde-
bedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid 
värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer 
som angivits i utlåtandet.  

6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värde utveckling som 
redovisas i utlåtandet har gjorts utifrån ett scenario, som 
enligt värderarens uppfattning återspeglar fastighetsmark-
nadens förväntningar om framtiden. Det måste dock 
observeras att värdebedömningen inte inrymmer någon 
utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveck-
ling. 

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 6.1. 
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. 

 


