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1. Sammanfattning 
Fastighetskoll Väst AB har av Varbergs kommun genom Amanda Svensson fått i 
uppdrag att bedöma marknadsvärdet för 21 arrendetomter i Apelviken, strax söder 
om centrala Varberg. Vid värdetidpunkten är 19 av 21 tomter avstyckade som egna 
fastigheter med fritidshus på ofri grund, de övriga 2 tomterna bedöms som 
avstyckningsbara. 

Samtliga arrendetomter förutsätts i detta värdeutlåtande vara avstyckade och 
kallas nedan för värderingsobjekten. 

Värderingsobjekten är belägna på olika ställen inom i fritidsområdet Apelviken med 
varierande avstånd (ca 250–500 m) till stranden.  

Några förväntningsvärden som påverkar marknadsvärdet positivt bedöms inte 
finnas, då pågående markanvändning bedöms generera ett högre värde än värdet av 
eventuell ändrad användning. Fastigheterna har något olika planförhållanden med 
avseende på tillåten byggrätt.  

Värdeutlåtandet syftar till att användas som underlag inför försäljning av 
värderingsobjekten vid friköp till respektive arrendator. 

Marknadsvärdet skall spegla det mest sannolika värde som värderingsobjektet 
betingar vid en frivillig försäljning på den öppna marknaden.   

Marknadsvärdet för värderingsobjekten med förutsättning att tomterna är 
avstyckade bedöms till 1 000 000 – 1 500 000 kr/fastighet. Marknadsvärde för 
respektive fastighet redovisas i bilaga 7. 
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2. Uppdragsbeskrivning 

2.1 Värderingsobjekt 
För värderingsobjektets läge, se karta bilaga 1 och bilaga 3.  

2.2 Uppdragsgivare 
Varbergs kommun, genom Amanda Svensson. 

2.3 Ägandeförhållande 
Ägare till fastigheterna är Varbergs kommun.  

2.4 Syfte 
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet 
inför försäljning till arrendatorer.  

2.5 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är september 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 aktuella fastigheter.  

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 ska värderas som råtomt, dvs utan tomtanläggningar, vatten- 
och avloppsanslutningar, vägar mm, som behöver grovplaneras för att bebyggas. 
Detta eftersom arrendatorerna är de som byggt ut och lagt ner kostnader för 
iordningställande av tomterna. Arrendeförhållandet mellan kommunen och 
arrendatorerna ska inte heller beaktas. 

Villkor för värdeutlåtandet framgår av bilaga 8. 

3 Besiktning och värderingsunderlag 

3.1 Sakuppgifter och källor 
Värdebedömningen grundar sig på följande material och uppgifter: 

• Översiktskarta, bilaga 1 
• Foto, bilaga 2 
• Karta över aktuellt område, bilaga 3 
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• Detaljplaner, bilaga 4 
• Beräkning av taxeringsvärde, bilaga 5 
• Ortsprismaterial, bilaga 6 
• Bedömt värde för respektive fastighet, bilaga 7 

3.2 Besiktning 
Värderingsobjektet besiktigades den 11 september 2020 av undertecknad.  

4 Beskrivning 

4.1 Värderingsobjektet 
Läge och Tomt 
Värderingsobjekten utgörs av 21 arrendetomter. Tomterna varierar i storlek mellan 
ca 250 och 600 kvm, bebyggda i enlighet med gällande detaljplaner, se bilaga 4.  

Värderingsobjekten ligger samtliga i olika delar av fritidsområdet Apelviken, ca 3 
km söder om Varbergs centrum.  

Områdena ligger naturskönt, med närhet till sandstrand. De gränsar till befintliga 
bostadsområden och naturområden, vilka är angivna som naturområden i gällande 
detaljplaner. 

Gator är utbyggda och häckar och andra tomtanläggningar och växtlighet är 
uppvuxen. 

Värderingsobjekten har varierande marknadslägen, främst beroende på dess 
byggrätt och närhet till strand, men även närhet till grönområden, möjlighet till 
insynsskydd, tomtstorlek och ökad risk för översvämning påverkar 
marknadsvärdet. Värderingsobjekten har olika lägen i förhållande till 
Västkustbanan, med störningar från järnvägstrafik. Järnvägen kommer dock att 
flyttas bort från området inom 5–10 år och troligtvis kommer dessa störningar 
försvinna. Ingen hänsyn har därför tagits till värderingsobjektens läge i förhållande 
till järnvägen. 

4.2 Planförhållande m.m. 
Fastigheterna Campingen 10 och 14, Ferien 11 och 12, Fritiden 7 och 8, 
Sanddynan 11 och 14, Semestern 11 och 13 och 21, Strandrågen 6 och 12 ligger 
samt Nygård 1:266, 1:269, 1:270, 1:275, 1:281 och 1:285 ligger inom detaljplan  
1383K -P2009/21, som anger användningen kvartersmark för bostäder i ett plan 
(B). 

För Campingen 10 och 14, Ferien 11 och 12, Fritiden 7 och 8, Sanddynan 11 och 
14, Semestern 11 och 13 och 21, Strandrågen 6 och 12 anger detaljplanen en 
största tillåtna byggnadsarea om 75 kvm per tomt och minsta tomtstorlek om 450 
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kvm. För Nygård 1:269 och 1:270 gäller en byggrätt om 75 kvm och minsta 
tomtstorlek om 400 kvm. För Nygård 1:275 gäller en byggrätt om 75 kvm och 
minsta tomtstorlek är 500 kvm. För Nygård 1:266, 1:281 och 1:285 anger 
detaljplanen en byggrätt om 45 kvm. Detaljplanen vann laga kraft den 30 juni 2009 
och genomförandetiden har gått ut. 

De avstyckningsbara tomterna inom Getakärr 5:62 (tomt på Solbandsvägen och 
tomt på Vilovägen) omfattas av detaljplan 1383K-P2007/49. För tomterna gäller 
största tillåtna byggnadsarea om 75 kvm, minsta tomtstorlek är 450 kvm, högsta 
byggnadshöjd 3,5 m, högsta nockhöjd är 4,5 m och största taklutning är 23 grader. 
Vind får inte inredas och källare får ej anordnas. Detaljplanen vann laga kraft den 
24 maj 2007 och genomförandetiden har gått ut. 

4.3 Servitut, nyttjanderätter och inskrivningar 
Fastigheterna styckades av under perioden 2017–2018 och belastas inte av några 
rättigheter som bedöms påverka dess marknadsvärde. 

4.4 Taxeringsinformation 
Taxeringsvärdet för normaltomten inom det aktuella riktvärdeområdet (1383052) 
har beräknats till 1 160 000 kr, se bilaga 5. 

Taxeringsvärde för respektive fastighet ligger på i storleksordningen ca 1 000 000 – 
1 600 000 kr. 

De tomter som inte är avstyckade har inte åsatts något eget taxeringsvärde och en 
beräkning har därför gjorts inom denna värdebedömning. Beräkningen visar ett 
taxeringsvärde om ca 1 500 000 kr, se bilaga 5. 

5 Värderingsmetoder 

5.1 Allmänt 
För att bedöma marknadsvärdet söks det mest sannolika pris som skulle betalas 
vid en försäljning på den fria marknaden.  

Vid fall där förväntningsvärden finns, skall en bedömning göras dels utifrån 
pågående markanvändning, dels med beaktande av förväntningsvärde. I den 
slutliga bedömningen skall värdet sedan sättas till det högsta av dessa värden.  

I aktuellt fall bedöms att den pågående markanvändning genererar högst 
marknadsvärde, varvid ingen ytterligare bedömning kring förväntningsvärden 
erfordras. Värderingsobjektet bedöms således utifrån pågående markanvändning, 
som är bostadsändamål.  
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Vid bedömning av tomtmark för bostadsändamål (tomter för fritidsändamål), 
används i första hand ortsprismetoden. Taxeringsvärdemetoden används vid behov, 
eller för att verifiera erhållna värden. 

5.2 Ortsprismetoden 
Ortsprismetoden är en metod för att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde 
med ledning av jämförelser med försäljningar av likartade fastigheter som är 
belägna i ett närliggande och likvärdigt marknadsområde. Jämförelsematerialet ska 
också ha en aktualitet, d.v.s. att försäljningen av fastigheterna inte ska ha skett för 
långt tillbaka i tiden.  

Vid värdering med ortsprismetoden kan köpeskilling antingen jämföras direkt eller 
genom nyckeltalsjämförelser som ex. köpeskilling/taxeringsvärde (K/T), Kr/kvm 
BTA och köpeskilling/areal (Kr/kvm).  

5.3 Taxeringsvärdemetoden 
Taxeringsvärdemetoden är delvis en metod inom ortsprismetoden. Den 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  

6.1 Allmänt 
Värderingsobjekten ligger inom område med detaljplaner som anger 
bostadsändamål. De ligger inom olika detaljplaner som anger något varierande 
byggrätter och tomtstorlekar. 

Eftersom det är ortsprismetoden som enligt gällande praxis i första hand ska 
tillämpas, är det den som använts för att bedöma värdet av värderingsobjekten. 
Justering görs sedan med hänsyn till värderingsobjektets positiva respektive 
negativa egenskaper i förhållande till jämförelsematerialet.  

Värderingsobjektens marknadsvärde bedöms samtliga utifrån ändamålet råtomter 
för bostadsändamål. 

Vid bedömning av värdet av sådana tomter görs först en bedömning av värdet för 
färdigexploaterade tomter med tillgång till gata och anslutet vatten och avlopp. 
Därefter görs en justering av värdet med hänsyn till dessa kostnader. 

Någon bedömning med stöd av taxeringsvärdemetoden bedöms i aktuellt fall inte 
nödvändig, då taxeringsvärdet används i ortsprismetoden genom en K/T-analys.  
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En kontrollbedömning med stöd av försäljning av stugor på arrendetomter har 
gjorts för att verifiera rimligheten i resultatet. 

6.2 Värdering av objekten   
Ortsprismetoden  
Med stöd av ortsprismetoden görs analyser dels med nyckeltalen kr/kvm, K/T och 
en direktjämförelse av köpeskillingen rakt av. I den samlade bedömningen vägs 
analyserna samman. 

Ortsprisstudier på obebyggda bostadsfastigheter i Varbergs, Falkenbergs och 
Halmstads kommun med liknande förutsättningar och marknadsläge som 
värderingsobjektet har genomförts.  

Kr/kvm-analys 
En ortsprisstudie av har gjorts av försäljningar av fastigheter (råtomter) i Halmstad, 
Falkenberg och Varbergs kommuner, med en areal om 200 - 600 kvm, från januari 
2017 fram till värdetidpunkten. Endast tomtmark (typkod 210 och 211) och 
försäljningar längs med kusten har valts. En gallring har sedan gjorts av köp som 
kan bestå av feltaxeringar, utgöras av familjeförvärv eller i övrigt kan misstänkas 
vara påverkade av faktorer som gör dem missvisande. Vid analys med stöd av 
nyckeltalet kr/kvm bedöms att köparna står för grovplanering och VA-anslutning. 

Vid studien erhölls 7 köp och en avrundad värdenivå om 4 500 kr/kvm vid 
värdetidpunkten, se bilaga 6. Små tomter tenderat att ha ett högre kvm-värde, 
eftersom det värdedrivande vid bostadstomter i första hand är möjligheten att 
kunna bebygga tomten. Med stöd av kr/kvm-analysen bedöms värdet för tomterna 
ligga mellan ca 1 300 000 och 2 100 000 kr. 

K/T-analys 
En ortsprissökning för att få fram K/T har genomförts i Varberg, Falkenberg och 
Halmstads kommun. Endast tomtmark (typkod 210 och 211) och försäljningar 
längs med kusten har valts. Sökningen gav 91 försäljningar med ett K/T om 1,7 vid 
värdetidpunkten. Se bilaga 6. 

Taxeringsvärdena för värderingsobjekten varierar enligt ovan mellan 1 100 000 och 
1 600 000 kr. Vid tillämpning av K/T-tal om 1,7 erhålls värdenivåer om 1 850 000 – 
2 760 000 kr.  

Eftersom värderingsobjekten utgörs av råtomt och taxeringsvärdena hänförs till 
färdig tomtmark görs en justering för VA-anslutning, tomtanläggningar och 
grovplanering. Efter justering bedöms marknadsvärdenivån med stöd av K/T-
analysen till ca 1 500 000 – 2 200 000 kr. 
 
Direktjämförelse, per arrendetomt 
Med stöd av ortsprismaterialet ovan har en direktjämförelse av försäljningarna 
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gjorts, efter schablonmässig uppräkning med 5 % om året fram till 2020. Materialet 
indikerar en värdenivå om 930 000 – 2 000 000 kr för en tomt om 200 – 600 kvm. 
Värderingsobjekten bedöms med hänsyn till marknadsläge och specifika 
egenskaper, som exempelvis byggrätt och tomtstorlek, ligga i ett spann om ca 
1 300 000 – 1 900 000 kr. Vid analysen bedöms att köparna står för grovplanering 
och VA-anslutning.  
 
Samlad bedömning ortsprismetoden 
Vid kr/kvm-jämförelsen erhölls ett avrundat värde om ca 1 300 000 och 2 100 000 
kr/fastighet. 

K/T-analysen ger, efter justering för VA och grovplanering, ett bedömt 
marknadsvärde om 1 500 000 – 2 200 000 kr/fastighet. 
 
Direktjämförelsen gav ett marknadsvärde som varierar mellan ca 1 300 000 och 
1 900 000 kr/fastighet. 

Utifrån analyser med stöd av ortsprismetoden bedöms värderingsobjektens 
marknadsvärde till i storleksordningen 1 300 000 – 1 900 000 kr beroende på 
objektens specifika egenskaper och microläge inom Apelviken. 

Justering för arrendetomt 
Vid försäljning av arrendetomter är i princip den enda potentiella köparen 
arrendatorn, då denne oftast har besittningsskydd. När det bara finns en enda 
köpare påverkar detta oftast marknadsvärdet negativt.  

Genom erfarenhet från liknade försäljningar där en arrendator friköper 
avstyckningsbara arrendetomter kan konstateras att nivån ligger på i 
storleksordningen 70 - 80 % av det verkliga marknadsvärdet. Med ledning därav 
bedöms friköpspriset till i snitt 1 000 000 - 1 500 000 kr. I den slutliga 
värdebedömningen har hänsyn till detta förhållande tagits. 

En mer exakt bedömning av varje fastighet görs utifrån tomternas specifika 
förhållanden i 2 olika kategorier, utifrån storlek, microläge och övriga 
värdepåverkande förhållanden.  
 
Kategori 1: 1 000 000 kr  
Kategori 2: 1 500 000 kr  
 

Bedömningar per värderingsobjekt redovisas närmare i bilaga 7. 
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  Bilaga 3 

 



Anna
Maskinskriven text
Bilaga 4











   

  

Beräknade taxeringsvärden 

Normaltomten inom värdeområdet 
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Anna
Maskinskriven text
Bilaga 5



  Bilaga 6 

Ortspriser kr/kvm: 

Kommun Typkod Fastighet Köpedatum 
Pris 
Tkr 

Pris 
Tkr Kr/Kvm Kr/kvm K/T TotalAreal 

Varberg 210 SKEPPAREN 18 2017-12-14 5 800  7 050  10 284  12 500  3,74 564  

Halmstad 210 TONEN 5 2018-02-16 1 500  1 736  2 924  3 385  2,92 513  

Halmstad 210 FAMMARP 3:117 2018-03-05 5 450  6 309  11 237  13 008  0,00 485  

Halmstad 210 EKETÅNGA 5:31 2018-03-13 1 000  1 158  2 353  2 724  1,03 425  

Varberg 210 UTTEROS 1:25 2018-05-05 800  926  1 802  2 086  1,31 444  

Varberg 210 HAVSBANDET 6 2019-11-05 875  919  1 702  1 787  0,00 514  

 

 

K/T: 
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  Bilaga 7 

Bedömt marknadsvärde per fastighet 

Fastigheter Areal Byggrätt 
Bedömt 
marknadsvärde 

Nygård 1:281 252 45 1 000 000 

Nygård 1:285 299 45 1 000 000 

Nygård 1:266 282 45 1 000 000 

Semestern 13 462 75 1 500 000 

Semestern 11 480 75 1 500 000 

Campingen 10 496 75 1 500 000 

Ferien 11 505 75 1 500 000 

Ferien 12 550 75 1 500 000 

Fritiden 7 480 75 1 500 000 

Fritiden 8 489 75 1 500 000 

Semestern 21 490 75 1 500 000 

Campingen 14 490 75 1 500 000 

Nygård 1:270 490 75 1 500 000 

Nygård 1:269 491 75 1 500 000 

Nygård 1:275 491 75 1 500 000 

Sanddynan 11 603 75 1 500 000 

Sanddynan 14 606 75 1 500 000 

Strandrågen 6 603 75 1 500 000 

Strandrågen 12 607 75 1 500 000 

Del av Getakärr 5:62, tomt på Solbadsvägen 500 75 1 500 000 

Del av Getakärr 5:62, tomt på Vilovägen 500 75 1 500 000 
 



   2010-12-01 Ver 2 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighets-
strategi 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 ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
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 

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 fastighets-
ägarens 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 in-

samlats 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. Värde-
raren 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 uppdrags-
givaren/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 myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring 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 under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen 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 bygg-

nadsdetaljer, 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 värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
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 utlå-
tandet. 

 
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. Värdebe-
dömningen 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 värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 

Lars
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