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VÄRDEUTLÅTANDE             
 

Värderingsobjekt:   Tomträtten på fastigheten Piteå Pitholm 60:69 
Värdetidpunkt:   December 2022  
Objektstyp:   Lantbruksenhet, bebyggd med växthus/djurstall  
Ändamål:       Bedömning av marknadsvärde  
Uppdragsgivare:  Advokatbyrån Kaiding, Piteå 
Lagfaren ägare: Piteå kommun, taxerad ägare Lidströms Piteå Grönt AB 
Besiktning: Den 15 december 2022 av Roger Sandling & Staffan Aldrin 

 
Inledande beskrivning 
  
Värderingsobjektet utgörs av en lantbruksenhet med tomträtt på fastigheten Piteå Pitholm 60:69. 
Fastigheten är belägen på adressen Södra Pitholmsvägen 3B i Piteå kommun. Omgivningen består av 
lantbruksenheter, fristående småhus, naturmarker och skog och närhet till väg 506, till centrala Piteå är det 
ca 4 km. 
 
Fastighetens markareal uppgår till 9 607 m² och dess obebyggda delar utgörs av grusade gårdsytor, 
gräsmark, naturmark och mindre del träd.  
 
Fastigheten är bebyggd ett större växthus på ca 2 000 m², uppförd 1991. Växthuset värms huvudsakligen 
upp med fjärrvärme som kompletteras med två st oljepannor. Det finns ett automatiskt bevattningssystem. 
Från växthuset så finns det en passagé/kommunikation in till en ekonomibyggnad. Ekonomibyggnaden är 
också uppförd 1991 och inrymmer garageyta, förrådsytor, dusch/wc, omklädningsrum, kontorsrum samt 
fikarum med trinettkök, ca 112 m². Finns även i anslutning ett kallförråd samt på tomten två st fristående 
kallförrådsbyggnader 
 
Fastigheten har nyttjats i egen regi och är upplåten med tomträtt. Det har bedrivits kommersiell 
handelsträdgårdsverksamhet, nedlagd sedan en tid tillbaka. Växthuset är i gott skick för årgång, 
ekonomibyggnaden är sliten och har visst översynsbehov. 
 
Värderingsresultat 
 

Mot bakgrund av vad som angivits i detta värdeutlåtande, ekonomiskt och tekniskt, bedöms 
fastighetens marknadsvärde per värdetidpunkten december 2022, på grundval av en grov 
ortsprisjämförelse och en kassaflödesanalys-cash-flow, till totalt ca 

 

 1 200 000 kronor 
Osäkerhetsintervallet uppskattas till ± 10—15 % 
 
Relationstal 
Värde kr per m² LOA (2 212 m²)     568 kr/m² 
Marknadsvärde per taxeringskrona, k/t, tax.år 2020, 787 tkr   ca 1,52  
Nettokapitaliseringsprocent år 1 (direktavkastning)  ca 12,0 % 
Bruttokapitaliseringsfaktor (marknadsvärde/årshyra)  ca 5,5 
 
Luleå 2022-12-21  

    

Roger Sandling     
Av Samhällsbyggarna Auktoriserad fastighetsvärderare                    
                       

Bilaga 1: Fastighetsbeskrivning         Bilaga 2: Ekonomiska data          Bilaga 3: Foton och kartor              Bilaga 4: Fastighetsutdrag 
Bilaga 5: Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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1. VÄRDERINGSUNDERLAG 
 
1.1. Uppdrag               
 
Undertecknad värderingsman har av Advokatbyrån Kaiding i Piteå erhållit uppdraget att utföra en 
marknadsvärdebedömning av rubricerat objekt. Syftet med värderingen är att uppskatta objektets 
marknadsvärde per december 2022. Värderingen avser utgöra underlag för ev. försäljning. Rapporten får ej 
lämnas ut till annan än uppdragsgivaren, utan Fastighetsforums godkännande. Värdet avser tomträtten i sin 
helhet med dess rättigheter och skyldigheter och i befintligt skick. I det bedömda värdet ingår byggnader, 
ventilationssystem och övriga byggnadstekniska anläggningar som tjänar byggnaderna.  
 
Verksamheten på objekten inkluderas ej i värdebedömningen utan byggnderna betraktas som ett 
fristående objekt med en hyres/arrendesituation. 
 
1.2. Besiktning och underlag för värderingen 
 
Okulärbesiktning av fastigheten har skett exteriört och interiört den 15 december 2022 av Roger Sandling, 
Staffan Aldring, tillsammans med representant för fastighetsägaren. 
 
Besiktningen är ej av sådan karaktär att den kan läggas till grund för talan enligt 4 kap 19 § jordabalken. Ej 
heller har besiktningen sådan status att hänsyn har tagits till ev krav enligt miljöbalken. Den utförda 
besiktningen utgörs av enklare okulär syn av värderingsobjektet och kan mer jämställas med den syn som 
en spekulant utan speciella byggnadstekniska kunskaper gör inför ett köp. Inga miljörisker är kända och 
inget behov av saneringsåtgärder förutsätts. Ev uppkommna insikter om förorenad mark och 
saneringsåtagande-kostnader bör regleras mellan säljare och köpare utöver värdebedömningen i detta 
värdeutlåtande. Lös egendom som tillförts fastigheten för verksamhetens drift ingår ej i värdebedömningen 
om ej annat anges. 
 
Information om fastigheten såsom viss historik och tekniska installationer har erhållits av 
fastighetsägarrepresentant, energiförbrukning erhållen av Kaiding. Schematiskt uppmätt lokalaran i vissa 
delar för kontroll-avstämning, vid absolut verifiering måste hela objektet mätas upp. Övriga fastighetsdata 
har inhämtats från offentliga register. Undertecknad påtar sig ej ansvar för ev fel i erhållna sakuppgifter 
vare sig dessa är lämnade av fastighetsägare eller hämtade ur myndighetsregister.  
 
Allmänna villkor för värdeutlåtande, utarbetade med utgångspunkt från god värderarsed, se bilaga 5. 
 
1.3. Värderingsmetodik  
 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning under normala förhållanden på en 
öppen fastighetsmarknad, under normal marknadsföringstid och utan partsrelationer och tvång. Ett 
marknadsvärde kan aldrig bestämmas utan endast bedömas. 
 
Marknadsvärdebedömning görs genom en kombination av två metoder, dels en ortsprismetod grundad på 
jämförelser med genomförda transaktioner av liknande fastigheter, dels en marknadsanpassad 
avkastningskalkyl där marknadens förväntningar och avkastningskrav har beaktats. 
 
Via ortsprismetoden bedöms marknadsvärdet med ledning av alla tillgängliga fakta om värderingsobjektet 
och jämförelseobjekten, och via en avkastningskalkyl (cash-flowanalys) bedöms marknadsvärdet mot 
bakgrund av upprättade ekonomiska prognoser för den aktuella fastigheten. 
 
 
 



FASTIGHETSFORUM                                 Värdeutlåtande Piteå Pitholm 60:69 

 
3(10) 

 
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda fastighetstransaktioner söker de köp som avser 
fastigheter med egenskaper som i möjligaste mån överensstämmer med värderingsobjektet. Därefter 
analyseras jämförelseköpen varvid köpeskillingar kan antingen jämföras direkt eller relateras till någon 
värdebärande egenskap såsom uthyrningsbara area, hyresintäkter eller taxeringsvärde. 
Hänsyn tas även till den tidsperioden som gått mellan transaktionstillfället och värderingstillfället och den 
värdeutveckling som skett över tid. 
 
Avkastningsmetoden-cash-flowanalys/kassaflödesanalys innebär att man i en avkastningskalkyl gör en 
ekonomiskprognos för samtliga betalningsströmmar (in/utbetalningar) som innehavet av 
värderingsobjektet ger upphov till under en uppskattad innehavstid-kalkylperiod. Kalkylen 
marknadsanpassas genom att man analyserar och söker efterlikna marknadsförväntningar såsom 
hyresutveckling, hyrespotential, driftskostnadsutveckling etc. 
 
Kalkylresultatet erhålls som summan av de årliga driftnettonas nuvärde (vad är en krona värd i dag om du 
erhåller den om x-antal år) under kalkylperioden samt nuvärdet av fastighetens restvärde vid 
kalkylperiodens slut. Restvärdet utgörs av ett uppskattat marknadsvärde för fastigheten efter 
kalkylperiodens slut och baseras på den prognostiserade utvecklingen av alla framtida 
betalningsöverskott/driftnetto och på en bedömning av marknadens långsiktiga avkastningskrav. 
Driftnetton och restvärdet diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkylränta som motsvarar marknadens 
krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens egenskaper såsom kvalitet, belägenhet mm. 
 
Vid speciella objekt som värderingsobjektet så kompletteras de två vanliga- och grundläggande metoderna 
med produktionskostnadsmetoden. Produktionskostnadsmetoden genomförs som en kontrollmetod 
gentemot den erfarenhetsbedömda uppfattningen om vad växthuset bör stipulera för marknadsvärde.  
 
Produktionskostnadsmetoden innebär att återanskaffningskostnader för objekten fastställs och en teknisk 
livslängd uppskattas. Förslitningen på objekten åskådliggörs med en avskrivningsprocent och ett restvärde 
erhålls. 
 
1.4. Marknadsförutsättningar och objektsanalys      
 
Marknad 
 
Nu rådande omständigheter med sviter efter Coronapandemin och nu även med kriget i Ukraina så ger det 
betydande osäkerhet på hela världsmarknaden och så även i Sverige förstås. Vi har gått in i en lågkonjunktur 
med arbetslöshet som följd, för novembermånad ca 6,4 %, enligt SBCs arbetskraftsundersökningar.  
 
En återhämtning har skett och från ett negativt BNP-utfall för 2020 med minus 2,8 % så landade tillväxten 
för 2021 på ca 5,1 %. För 2022 var prognosen innan Rysslands invasion av Ukraina ca knappt 4 %, nu 
bedömer de flesta prognosmakare en tillväxt om ca 2,5 % och för 2023 med -0,5 %.  Inflationen har stuckit 
iväg rejält och då framförallt på energipriserna som ger kraftiga kringeffekter på andra övriga varor, för 
september var KPIF 9,7 % och många prognosinstitut ser en inflationstakt mellan 3—6 % för 2023. 
Ränteläget har länge varit lågt i Sverige liksom i övriga västvärlden men nu har Riksbanken höjt styrräntan 
upp till 2,5 % och allt tyder på att det kommer någon fler höjning så att reporäntan kommer att ligga på ca 
3,0 % inom en inte allt för lång framtid. 
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Transaktions-volymerna av kommersiella fastigheter blev för 2020, 195 miljarder och fortsatt stort intresse 
för bostäder och logistikfastigheter. För 2021 landade transaktionsvolymen på ca 290 miljarder. Segmentet 
som är vinnare för 2021 är samhällsfastigheter och bostadssegment, vilket delvis kan förklaras av att 
investerarmarknaden värdesätter de stabila kassaflödena och låga riskerna som förknippas med dessa 
tillgångar. Bostäder blev det till volym sett absolut största segmentet 2021. De överlåtelser som skett har i 
storstadsregionerna varit till mycket låga avkastningskrav och huvudsakligen av köpare med eget kapital t ex 
pensionsfonder. Detta ger i sin tur utträngningseffekter så att även övriga delar av landet ökar i attraktion 
hos investerarna, fast då med högre krav på direktavkastning.  
 
Nu finns tryck upp på avkastningskraven generellt för fastighetssektorn i och med högre marknadsräntor, 
stigande finansieringskostnader och inflationstryck men vars detta tar vägen är ännu oklart i och med en 
avvaktande marknad. Transaktionerna för kvartal 3 minskade med 60 % gentemot samma period ifjol. Den 
låga aktiviteten kommer nog att bestå till dess att marknaden har anpassat sig till de nya nivåerna och 
förutsättningarna. 
 
Kontorsmarknaden har förändrats i och med mycket hemarbete under pandemin och där råder osäkerhet 
hur den sektorn kommer att utvecklas. Det som verkar troligt är att moderna och flexibla kontorsmiljöer i 
centrala lägen kommer att klara sig bättre och med mer flexibla kontraktsmöjligheter. 
 
För privatbostäder har priserna fallit tillbaka en hel del, lite olika för olika regioner och storstäderna samt 
även skillnader mellan småhus och bostadsrätter. För 2020 blev nybyggnationen av bostäder samt tillskott 
från ombyggnation ca 58 000 och för 2021 ca 72 000. För 2022 är prognosen ca 60 000 st samt att för 2023 
minska markant (källa Boverket) 

 
Orten 
 
Piteå är en kuststad i Norrbottens län och med ca 42 000 innevånare och har haft en svagt positiv 
befolkningsutveckling under senare år och är Norrbottens näst största stad. Inom en radie på ca 8 mil så 
bor det ca 230 000 innevånare. 
 
Kommunen är en turist- och sommarstad och svarar för stora delar av turismen i Norrbotten. 
Sjöfartshamnen och skogen har varit och är en viktig del i Piteås utveckling. Stambanan till övre Norrland 
passerar Älvsbyn ca 5 mil nordväst om orten. Däremellan finns järnvägsförbindelse där det idag 
transporteras gods. Luleå tekniska Universitet har en institution för konst, kommunikation- och lärande 
placerad på orten 
 
E4 passerar ca två km utanför stadskärnan, och till närmaste flygplats-Kallax Airport i Luleå är det ca 5 mil. 
 
Skogen och skogsindustrin är en viktig del av näringslivet i kommunen och Piteå har Bottenvikens största 
hamnverksamhet vad gäller skogsproduktvaror. I och kring skogsnäringen så finns två stora pappersbruk, 
sågverk och framgångsrika företaget Lindbäcks bygg inom sektorn för industriellt byggande av 
flerfamiljshus. Smurfit Kappa är den största privata arbetsgivaren i kommunen med ca 575 st anställda, 
största offentliga arbetsgivare är kommunen med ca 4 300 st anställda. 
 
Öppet arbetslösa i slutet av 2021 var ca 5,7 % mot riket ca 7,9 %, andelen företagare är 5,2 % mot rikets ca 
6,2 %, medelåldern ca 43,8 mot Sverigemedel ca 41,6 år, (källa ekonomifakta). Norrbotten kommer troligen 
inte att drabbas lika hårt som övriga Sverige av den lågkonjunkturen med efterföljande ökande 
arbetslöshet. Detta pga de större investeringar som planeras i länet under lång tid. 
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Fastighetsmarknaden i Piteå är dynamisk och framförallt bostadsmarknaden har präglats utav rejäla årliga 
prisökningar på bostäder, som nu stabiliserats. De stora bostadsfastighetsägarna är kommunala PiteBo med 
ca 4 000 lägenheter andra större aktörer på bostadssidan är Trumbäcken Fastigheter AB, även 
fastighetsbolaget RAWI är stora och så även Lindbäcks Fastigheter AB. I dagsläget finns ett antal 
bostadsbyggnadsprojekt igångsatta. 
 
På kommersiella fastighetsmarknaden dominerar det kommunalt ägda Piteå Näringslivsfastigheter med ca 
58 000 m² LOA, andra större aktörer är Klubbgärdets Fastigheter AB och även Fastighetsbolaget RAWI med 
ca 32 000 resp 22 000 m² LOA. Sedan så har större industrier och byggbolag såsom SCA och Lindbäcks Bygg 
AB stora ytor LOA. 
 
Objektet  
 
Värderingsobjektet utgörs av en lantbruksenhet med tomträtt på fastigheten Piteå Pitholm 60:69. 
Fastigheten är belägen på adressen Södra Pitholmsvägen 3B i Piteå kommun. Omgivningen består av 
lantbruksenheter, fristående småhus, naturmarker och skog och närhet till väg 506, till centrala Piteå är det 
ca 4 km. 
 
Fastighetens markareal uppgår till 9 607 m² och dess obebyggda delar utgörs av grusade gårdsytor, 
gräsmark, naturmark och mindre del träd.  
 
Fastigheten är bebyggd ett större växthus på ca 2 000 m², uppförd 1991. Växthuset värms huvudsakligen 
upp med fjärrvärme som kompletteras med två st oljepannor. Det finns ett automatiskt bevattningssystem. 
Från växthuset så finns det en passagé/kommunikation in till en ekonomibyggnad. Ekonomibyggnaden är 
också uppförd 1991 och inrymmer garageyta, förrådsytor, dusch/wc, omklädningsrum, kontorsrum samt 
fikarum med trinettkök, ca 112 m². Finns även i anslutning ett kallförråd samt på tomten två st fristående 
kallförrådsbyggnader 
 
Fastigheten har nyttjats i egen regi och är upplåten med tomträtt. Det har bedrivits kommersiell 
handelsträdgårdsverksamhet, nedlagd sedan en tid tillbaka. Växthuset är i gott skick för årgång, 
ekonomibyggnaden är sliten och har visst översynsbehov. 
 
Sammantaget så är det ett speciellt objekt med svårbedömda kommersiella förutsättningar. 
 
2. MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING 
 
2.1. Ortsprismetod 
 
Ortsprismetodens analys och angreppssätt är att fastställa marknadsvärdet för värderingsobjektet, där 
sålda fastigheter-och helst med liknande egenskaper jämförs. Den erlagda köpeskillingen bedöms utifrån 
ett antal parametrar tex kvalitet, uthyrningsbar area, belägenhet, tidpunkt etc. de kan jämföras direkt eller 
göras jämförbara genom att de sätts i relation till någon värdepåverkande faktor, oftast uthyrningsbar area 
(kr/m²), markarealen (kr/m²) eller taxeringsvärdet, pris/ taxeringsvärdet (K/T).  
 
Uppgifter om sådana värdebestämmande faktorer som hyresavtal, driftnetto, finansieringsförhållanden 
mm saknas i ortsprismaterialet. För rena avkastningsfastigheter blir en ortsprisanalys därmed osäker. 
Materialet kan dock ge en grov indikation på värdenivån och spridningen på de erlagda köpeskillingarna. 
 
Vissa affärer kan vara upprättade inom intressesfären eller vara sålda till skattemässigt värde, vilket 
försvårar validiteten men där uppenbara indikatorer signalerar detta så sållas dessa bort från materialet. 
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Jämförelsematerial har valts utifrån lagfartsregistrerade köp av lantbruksfastigheter i Piteå kommun, under 
3-år tillbaka i tiden och med en markareal under 100 000 m² samt ingen bostadsarea.  
 

 
Graf: Försäljningar av lantbruksfastigheter 
Källa UCBV 

 
Enlig graf ovan, ett antal försäljningar av lantbruksfastigheter med en areal under 100 000 m². De flesta har 
taxerad skogsareal och skogsimpediment och även registrerat virkesförråd. Priserna från 10 000 kr till 6 
500 000 kr. Medianvärde 430 000 kr. Medianvärde för pris i förhållande till areal är 12 kr/kvm. Relation 
försäljningspris/taxeringsvärde dvs k/t, medianvärde ca 5,2 med taxeringsår 2017 & 2020. De flesta med en 
areal om ca 4 ha och fördelningen mot skog är ca 60 % 
 
Värderingsobjektet kan inte direkt ställas i relation till jämförelseobjekten. Ett avvikande individuellt 
avkastningsvärde kan ev. råda och speciellt om man kan nyttja fastigheten i sin helhet och i linje med hur 
den tidigare användes och i full- eller ökad nyttjandegrad. 
 
Ingen direkt ortsprisanalys kan göras, men en grov rimlighetsbedömning av mervärdet för respektive 
byggnadsdel, som enskilt objekt:  
 

Typ av yta    area     min     max     min kr     max kr   

 Växthus        2 000                500                 700         1 000 000                1 400 000     

 Ekonomibyggnad           112             2 000              3 000             224 000                   336 000     

 Summa        2 112                 1 224 000                1 736 000     

 Kallförrådsbyggnader                 5 000                      15 000     

SUMMA       1 229 000 1 751 000 

 
Utöver detta tillkommer det att ta hänsyn till att det är tomträtt med en avgäld om ca 2 000 kr per år vilket 
minskar värdet. Värdeminskningen är i nivå med det friköpspris som skulle råda för objektet. Något 
friköpspris är ej känt. Men en avgäld om 2 000 kr med 12 % avkastningskrav motsvarar ca 17 000, vilket 
bedöms vara ett orimligt lågt utköpspris för tomtmarken (ca 1,80 kr/kvm markareal). 
 
Enligt nedan så har jämförelsematerial har valts utifrån lagfartsregistrerade köp av industrimark i central 
Piteå med omnejd, under perioden september 2019-- 
 
Endast ett fåtal försäljningar av försåld industrimark inom Piteå tätort med omnejd är registrerade under 
senaste tre åren. Priserna varierar mellan 12 kr—120 kr per kvadratmeter markareal, färdigställandegraden 
framgår inte i underlagen.  
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Det är endast åtta st renodlade markaffärer och kommunen har sålt sex st av dem och i enligt kommunens 
taxa för industrimark. I Hortlax för 35 kr/m², i Öjebyn för 84 kr och 100 kr, en privat markaffär är såld för 
120 kr/m². Priserna är från 98 000 kr—3 600 000 kr med ett medianvärde kring 500 000 kr. K/T från 0,0—
8,9, medianvärde för de som har ett taxeringsvärde är 0,6. Mediantomten är på ca 6 000 m². 
 
Piteå kommun säljer tomter från 35 kr/m² markareal i utkanten av kommunen till 100 kr i centrala delarna. 
På Öhns industriområde-Öjebyn säljs normalstor tomt, 2 000 m² för 80 kr/m² och sedan i ett intervall om 
160 kr för utökad tomtyta (2 001—4 000 m²) och sedan 240 kr för än större tomtyta. Tomterna är då 
grovplanerade. 
 
Inget taxeringsvärde finns för marken. 
 
Bedömt rimligt avdrag för att äganderätt saknas i häradet, ca 35 kr/m² vilket gör för totala markarealen 
(9 607 m²) ca 336 000 kr. Således ett värde i häradet 890 000 kr—1 415 000 kr. 
 
2.2. Avkastningsmetod        
 
Avkastningsmetoden som baseras på kassaflöden (cash-flow) innebär en analys av de betalningsströmmar 
som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till under en viss kalkylperiod. Ingående parametrar såsom 
hyror, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt mm åsätts med ledning av faktiska eller 
marknadsmässigt bedömda förhållanden. De årliga driftnettona och restvärdet diskonteras till 
värdetidpunkten efter en kalkylränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till 
fastighetens karaktär och belägenhet etc.         
    
Kalkylförutsättningar för värderingsobjektet        
      
Inflation 
 
Inflationstakten antas till 4,5 % för år 1—2 därefter 2 %.                                                
 
Kalkylperiod 
 
Kalkylperioden är 5 år, med start månaden efter värdetidpunkten 
 
Hyresinbetalningar    
 
Inga hyresintäkter är erhållna, fastigheten har nyttjats i egen regi och inga möjliga markarrendeintäkter i 
och med tomträtt, nedan kalkylerbara marknadsmässiga hyresintäkter. 
 

Hyresgäst/lokaltyp  lokalarea   kr/m²   år 1  

Växthus       2 000                125         250 000     

Ekonomibyggnad          112                200            22 400     

SUMMA 2 112   272 400 

 
Hyran avser kallhyra. Hyran antas öka i takt med antagen inflation.  
 
Hyresrisk             
  

Med ett sådant objekt så blir hyresrisken betydande, åsatt risk 15 %, så även långsiktigt. 
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Drift- och underhållskostnader          
 

Energiförbrukning är erhållna av uppdragsgivaren, se bilaga 2. Verksamheten på fastigheten har varit 
nedlagd under ett drygt år. Nedan marknadsmässig och erfarenhetsbedömda driftskostnader för 
fastigheten.  
 

Drift och underhåll  area   kr/m²   kr år 1  

Driftskostnader (aggregerad)    

inkl avsättning för framtida underhåll          90 000     

SUMMA, snitt 2 112 43 90 000 
 
Driftskostnaderna avser avsättning för framtida yttre planerat underhåll samt tekniska installationer, 
administration, fastighetsförsäkring, tillsyn. Övrig drift och inre underhåll åligger hyresgäst. 
 
Drift- och underhållskostnaderna antas öka i takt med antagen inflation.  
 
Investering/underhåll 
 
Ingen investeringskostnad eller akut underhållskostnad. 
 
Fastighetsskatt/tomträttsavgäld 
 
Lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med 
tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus. 
 
Avgälden är för närvarande 2 000 kr/år enligt uppgift, vilket ligger fast till 2030-05-31. Tomträtten kan sägas 
upp till 2030-05-31. Avgälden belastar hyresvärd och ingår i driftskostnaderna. 
 
Lånefinansiering  
 

Belåningen har ingen större inverkan på kalkylresultatet eftersom detta beräknas på driftnettona, däremot 
kan den påverka avkastningskravet på totalt kapital. För att även visa betalnettona i kalkylen har en 
belåning antagits med ca 590 tkr till 3,0 % ränta. Amortering enligt 40-årig serieplan. Andelen lånat kapital 
utgör därmed ca 50 % av beräknat avkastningsvärde. 

 

Kalkylränta 

Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och består av riskfri realränta, kompensation 
för förväntad inflation samt en riskpremie. Riskpremien/affärsrisken för ett värderingsobjekt är beroende 
av objektstyp, läge, storlek, vakanser över tid, alternativa användningsområden etc. Räntan motsvaras utav 
fastighetsägarens avkastningskrav på bundet kapital i fastigheten. Mot denna bakgrund har kalkylräntan 
valts till 14,0 % bestående av en bedömd långsiktig realränta och riskpremie och inflationskompensation 
(kompenserar ej fullt ut momentant den extrema inflationen i dagsläget). Historiskt sett så har riskfri 
realränta legat kring 3 %. Marknadens uppfattning om riskfri realränta kan/varierar över tid. 

 

Restvärdesberäkning 

Restvärdet utgörs av fastighetens marknadsvärde vid kalkylperiodens slut och har bedömts utifrån ett 
prognostiserat driftnetto för året efter kalkylperioden och ett direktavkastningskrav på 12,0 %. 
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Kassaflöde- och lönsamhetsanalys  
 

 
 
2.3. Känslighetsanalys         
 
Ingen känslighetsanalys upprättas i detta värdeutlåtande 
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2.4. Produktionskostnadsmetoden 
 
Produktionskostnadsmetoden innebär att återanskaffningskostnader för objekten fastställs och en teknisk 
livslängd uppskattas. Förslitningen på objekten åskådliggörs med en avskrivningsprocent och ett restvärde 
erhålls. 
 
För växthusen har schablonmässigt en livslängd om 25 år uppskattats och de är således avskrivna i och med 
att de är anskaffade 1991. Metoden används huvudsakligen som en kontrollmetod. 
 
I Årsredovisning för bolaget som äger fastigheten så framgår även där ett nollvärde för tillgångarna, som är 
helt avskrivna. Således tillför inte produktionskostnadsmetoden något restvärde. Dock åsätts ett 
marknadsvärde (bruksvärde) som kan diskonteras mot en avkastningskalkyl. 
 
2.5. Värdebedömning 
 
En grov ortsprisanalys (jämförelse) för fastigheten och på baserad erfarenhet och inklusive mervärden och 
avdrag för tomträtt, indikerar en värdenivå mellan ca 890 000 kr—1 400 000 kr. 
 
Värdebedömning enligt avkastningsmetoden, ger ett sammanlagt avkastningsvärde på ca 1 200 000 kr. 
 
3. SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING                
 
Mot bakgrund av ovanstående bedöms marknadsvärdet för tomträtten på fastigheten Piteå Pitholm 60:69, 
per värdetidpunkten december 2022, till: 
 

 1 200 000 kronor 
 

Med beaktande av den osäkerhet som vidlåter all fastighetsvärdering och speciellt denna typ av fastighet 
som har sina speciella förutsättningar så uppskattas osäkerhetsintervallet till ± ca 10—15 % 
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BILAGA 1   LEGAL- OCH FASTIGHETSBESKRIVNING   
    
Läge 
 
Fastigheten är belägen på adressen Södra Pitholmsvägen 3B i Piteå kommun. Omgivningen består av 
lantbruksenheter, fristående småhus, naturmarker och skog och närhet till väg 506, till centrala Piteå är det 
ca 4 km. 

 
Mark/tomt 
 
Fastighetens markareal uppgår till 9 607 m² och dess obebyggda delar utgörs av grusade gårdsytor, 
gräsmark, naturmark och mindre del träd. Inga kända miljöbelastningar. 
 
Planbestämmelser   
 
Inga planer, markregleringar hittades 
 
Någon övrig planutredning har ej genomförts. 

 
Servitut/rättigheter och gemensamhetsanläggning 

 
Officialservitut 
Ledningsrätt, 4 st 
Se bilaga 4 
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Ekonomibyggnad 
Byggnadsår  1991  
Grundläggning  Betongplatta 
Takstolar  Trä 
Stomme  Trä  
Fasader Trä 
Fönster 2-glas med träbåge 
Yttertak   Plåt TRP-20, var snötäckt vid besiktningstillfället 
Port   Slagport i trä samt gångdörr 
Övrigt utvändigt - 
Uppvärmning  Fjärrvärme med golvvärmeavgivning (ca 10 år gammal), luftvärmepump 
Ventilation  Självdrag 
Anslutningar  Kommunalt v/a, el anslutet till allmänt nät 
Planlösning Öppen hallyta-garage med teknikyta (gödsel/produktionsanläggning-datorstyrd, 

fjärrvärmeanläggning) och varmvattenberedare. Därutöver så finns två st 
rum/förråd varav ena med anslutning till tillbyggt kallförråd. Fler rumsenheter 
såsom duschrum med wc samt omklädningsrum, rumsyta, kontorsyta, fikarum med 
trinettekök med vatten (okänd avloppslösning) samt mindre kyl. 

Inv ytskikt-överlag  Tak: träfiberskiva 
Vägg: träfiberskiva, målad väv. Dusch/wc-rum har målad väv och våtrumsvägg 
Golv: betong, plastmatta 

Övrigt invändigt Dubbeldörr med passagé/kommunikation in mot växthuset. Säkring 3*63 amp. 
Standard/skick  Utvändigt normal-standard med visst ommålningsbehov. Invändigt slitet skick 
Underhåll - 
Area Lokalarea ca 112 m² exkl. kallförrådet 
 
Övriga byggnader Två st mindre förrådsbodar, träfasad, plintgrund, plåttak (ej besiktade) 
 
Växthus 
Byggnadsår  1991 
Grundläggning  Förankrad i förhöjd kantbalk av betong 
Takstolar  Stålkonstruktion 
Stomme  Stålkonstruktion 
Fasader Panelplast 
Yttertak   Panelplast 
Uppvärmning Fjärrvärme samt två st oljepannor, värmeavgivning via luftkanalisation, golvvärme i 

passagé/kommunikation (urkopplad) 
Anslutningar  Vatten via ekonomibyggnaden, el anslutet till allmänt nät 
Planlösning Öppen hallyta med betongplatta i mitten av byggnaden, vertikalt mot långsidan, 

övriga golvytor av sandbäddar längsledes med övertäckt plast. Rundstång/räls för 
transport av material för odling, automatiska bevattningsslangar/system. 
Elmanövrerade öppningsbara takluckor. Två st intagsportar på vardera av 
kortsidorna med ca 3 m frihöjd. Total höjd till nock ca 8,5 m, till inre takbalk ca 3 m 

 Passagé/kommunikation in mot ekonomibyggnaden 
Standard/skick   Gott skick 
Underhåll  - 
Area Lokalarea ca 2 000 m² 
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BILAGA 2  EKONOMISKA DATA  
 
Taxeringsvärde 
 
Åsatt taxeringsvärde är för 2020, 787 000 kr och avser ekonomibyggnad. Typkod 121, lantbruksenhet, som 
endast utgörs av växthus/djurstall. 
 
Pantbrev 
 
Fastigheten belastas med 3 st inteckningar om totalt 1 500 000 kr. 
 

Hyresintäkter 
 
Inga erhållna hyresintäkter, har nyttjats i egen regi  
 
Lokalerna är mervärdesskattepliktiga 
 
I kalkylen har hyresintäkterna bedömts på marknadsmässiga grunder.  
 
Drift- och underhållskostnader   
 
Erhållna driftuppgifter 
 

Drift och underhåll 

Elanvändning 

År 2021, 44 700 kwh 

År 2020, 80 000 kwh 

År 2019, 85 300 kwh 

Fjärrvärme 

År 2021, 145,5 Mwh 

År 2020, 408,0 Mwh 

År 2019, 522,0 Mwh 

Fjärrvärmeflöde 

År 2021, 1 920 m³ 

År 2020, 9 582 m³ 

År 2019, 12 856 m³ 
 
I kalkylen har drift- och underhållskostnader för objektet bedömts på marknadsmässiga och 
erfarenhetsmässiga grunder.  
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Bilaga 3. Foton, ritningar och kartor  

 

 
Fastighetskarta Källa: Lantmäteriet genom Infotrader 

 

 
Lägeskarta. Källa. Hitta.se 
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Satellitfoto, tomt  Källa. Hitta.se 
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Bilaga 4. Fastighetsutdrag 
 

FASTIGHET  

PITEÅ PITHOLM 60:69 

Aktualitet fastighetsregistret: 2014-06-17 

Objektidentitet: 909a6a8a-54b1-90ec-e040-ed8f66444c3f 

Nyckel (fnr): 250156950 

Län: Kommun: Distrikt: 

25, Norrbotten 81, PITEÅ 325003, Piteå landsdistrikt 

Övriga noteringar: 

Socken: Piteå 

Lantmäterikontor   

LANTMÄTERIET, BOX 847, 971 26 LULEÅ  Kontor: VL60  Tel: 0771-636363 

TIDIGARE BETECKNING 

Beteckning: Omregistreringsdatum: Akt: 

BD-PITEÅ PITHOLM 60:69 1993-09-22 25-F1993-46 

URSPRUNG  

PITEÅ PITHOLM 60:16   

ADRESS 

Adress: Postnr: Postort: Kommundel: 

Södra Pitholmsvägen 3B 941 43 Piteå Södra Pitholm 

AREAL  

Totalareal: Varav land: Varav vatten: 

9 607 kvm 9 607 kvm 0 kvm 

0,96 ha 0,96 ha 0 ha 

LÄGE, KARTA  

Område: N:(SWEREF99) E: X:(RT90) Y: Gå till: 

1. 7257542,8 803704,26 7256170,27 1766420,93 
 

ÅTGÄRDER  

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt: 

Avstyckning 1990-06-01 25-F1990-729 

  

Fastighetsrättsliga: Datum: Akt: 

Ledningsåtgärd 2012-12-12 2581-11/13 

  

Ledningsåtgärd 2014-06-17 2581-12/69 

  

ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Inga andelar i samfällighet hittades. 

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

Inga gemensamhetsanläggningar hittades. 

INSKRIVNING ALLMÄNT  

javascript:%20AnvAkt('25-F1993-46')
javascript:%20AnvFastbet('PITE%C3%85%20PITHOLM%2060:16')
javascript:%20AnvAkt('25-F1990-729')
javascript:%20AnvAkt('2581-11/13')
javascript:%20AnvAkt('2581-12/69')
https://www.infotrader.se/login/Service/Karta/?&xkoord=7257542,803&ykoord=803704,261&fastbet=
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Beräknad aktualitet 

inskrivningsdelen: 

2022-12-13 Senaste ändring för fastigheten: 1996-03-22 

Inskrivningskontor 

Lantmäteriet, fastighetsinskrivning Kontor: Skellefteå 761 80 NORRTÄLJE Tel: 0771-636363 

    

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE  

I90/7554, I90/7555, I90/7553, I96/3176, I96/3177, Ö01/2277 

LAGFART 
PITEÅ KOMMUN 

Organisationsnummer: 212000-2759 

Adress: 941 85 PITEÅ 

Akt: 63/1481 Beviljad 

Inskrivningsdag: 1963-11-13, Andel: 1/1 

    

Fång: Köp 1963-09-18 

    Akt: 63/1481 Beviljad 

Övr fång: 66/746, 72/991, 70/421, 68/1902, 70/1833, 

68/157, 67/1773, 71/303, 71/1711, 69/985, 

67/1676, 67/1023, 68/741, 67/1102, 71/161, 

66/1125, 68/1936, 66/2138, 67/1774, 66/490, 

75/1109, 72/1052, 67/249, 66/1908, 66/1905, 

70/924, 67/1677, 72/1051, 72/146, 65/1523, 

66/2137, 68/637, 65/1524, 66/1533 

TOMTRÄTT 
LIDSTRÖMS PITEÅ GRÖNT AKTIEBOLAG 

Namn på lagfart: LIDSTRÖMS PITEÅ GRÖNT AB 

Organisationsnummer: 556374-8937 

Adress: c/o ADVOKATBYRÅN KAIDING 

BOX 114 

941 23 PITEÅ 

Akt: 90/2041 Beviljad 

Inskrivningsdag: 1990-07-11, Andel: 1/1 

    

Fång: Upplåtelse av tomträtt 1990-05-28 Andel: 1/1 

    Akt: 90/2041 Beviljad 

UPPLÅTELSE TILL TOMTRÄTT  

Akt: 90/2041 Beviljad 

Ändamål: TOMATODLING Inkrivningsdag: 1990-07-11 

Upplåtelsedag: 1990-06-01 Ursprungligt startdatum: 1990-06-01 

Årlig avgäld: SEK 2 000 

Avgäldens start: 1990-06-01 Avgäldsperiod: 20 år 

Uppsägning får ske till: 2010-06-01 därefter med 20 års perioder. 

Inskränkning: Annan rättighet än panträtt eller nyttjanderätt får ej upplåtas 

  

INTECKNINGAR  
Antal inteckningar: 3 st, Summa: 1 500 000 

Datapantbrev: Företrädesordning 1 

Belopp: SEK 700 000 

Akt: 90/7550 Beviljad 

Inskrivningsdag: 1990-08-01 
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Datapantbrev: Företrädesordning 2 

Belopp: SEK 100 000 

Akt: 90/7551 Beviljad 

Inskrivningsdag: 1990-08-01 

  

  

Datapantbrev: Företrädesordning 3 

Belopp: SEK 700 000 

Akt: 90/7552 Beviljad 

Inskrivningsdag: 1990-08-01 

  

ANTECKNINGAR  

Inga anteckningar hittades. 

TIDIGARE ÄGARE 

Ingen tidigare ägare hittades. 

AVTALSRÄTTIGHETER  

Inga avtalsrättigheter hittades. 

RÄTTIGHETER  
Det finns 5 rättigheter på fastigheten. 

Rättigheter där fastigheten har förmån 

Officialservitut 25-F1990-729.1 

  

Rättigheter där fastigheten har last 

Ledningsratt 2581-12/69.2 

Ledningsratt 2581-12/69.1 

Ledningsratt 2581-11/13.2 

Ledningsratt 2581-11/13.1 

Sök efter InfoRätt. 

PLANER OCH MARKREGLERINGAR  

Inga markregleringar hittades. 

MER INFORMATION 

Det finns 1 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg. 

TAXERING  
Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall, typkod 121 

Taxeringsår: 2020 Taxeringsid: 273711-0 

Taxeringsvärde i tkr: 787   

Övrig mark i ha: 1   

Tax.enhet avser: 
 

  

PITEÅ PITHOLM 60:69 Hel registerfastighet   

javascript:%20AnvAkt('25-F1990-729.1')
javascript:%20AnvAkt('2581-12/69.2')
javascript:%20AnvAkt('2581-12/69.1')
javascript:%20AnvAkt('2581-11/13.2')
javascript:%20AnvAkt('2581-11/13.1')
https://www.infotrader.se/fastighet/?&uuid=909a6a8a-54b1-90ec-e040-ed8f66444c3f&trans=inforatt&indata=uuid&layout=colour.css
https://www.infotrader.se/fastighet/?&uuid=909a6a8a-54b1-90ec-e040-ed8f66444c3f&trans=infobygg&layout=colour&indata=uuid
javascript:%20AnvFastbet('PITE%C3%85%20PITHOLM%2060:69')
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Taxerade ägare 

556374-8937 

LIDSTRÖMS PITEÅ GRÖNT 

AKTIEBOLAG 

S PITHOLMSV 3 A 

941 43 PITEÅ 

Andel: 1/1 

Juridisk form: Övriga aktiebolag 

  

  
Värderingsenheter 

Ekonomibyggnad 

Skatteverkets id: 52600532 

Tax.värde i tkr: 787 

Tax.värde i tkr:(före ev. just. säregna 

förh.) 

770 

Riktvärdeområde: 25001 

Yta i kvm: 2 162 

Byggnadskategori: Växthus, typ friliggande 

Beskaffenhet: Normal 

Värdeår: 1991 

Under byggnad: Nej 

  

Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 



FASTIGHETSFORUM                               Värdeutlåtande Piteå Pitholm 60:69 
 

1(1) 

Bilaga 5. Allmänna villkor för värdeutlåtande 

 


