
VÄRDEUTLÅTANDE

FÖR FASTIGHETEN NYKÖPING ARTIKELN 5 MED ADRESS 
FÖRETAGSVÄGEN 16

Ansvarig mäklare

Roger Buske

Transaktionsrådgivare/Reg. fastighetsmäklare

Mobil: 070-733 01 88

roger.buske@skandiamaklarna.se



VÄRDERINGSOBJEKT

UPPDRAGSGIVARE (SÄLJARE)

ARNE NORDSTRÖMS FASTIGHETS AB/Joel Jernström, 556533-6848
Företagsv 16, 61145 NYKÖPING
Andel: 1/1

VÄRDERINGSÄNDAMÅL

Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet, dvs. det mest troliga priset vid en normal försäljning, med 
sedvanligt med tid till förfogande, på öppna marknaden vid värderingstidpunkten. Samt även avkastningsvärdet, dvs. 
nuvärdet av investeringens förväntade driftsöverskott/driftsnetto i en tilltänkt förvaltning under en given kalkylperiod. 
Kalkylen justeras efter förväntade ändringar på marknaden.

VÄRDERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Värderingsunderlaget baseras på den marknadsinformation som Newsec samlat in i kombination med undertecknads 
erfarenhet av den lokala marknaden (förvärvad genom reella överlåtelser). Snitthyran är satt med ett triple net avtal som 
förutsättning. Kontorsytor/personalutrymmen förutsätts vara i normalskick. Miljöutredning är ej gjord och värderingen 
förutsätter att marken är ok och ej i behov av sanering. Vidare förutsätter värderingen att byggnaderna är godkända för 
nuvarande verksamhet till alla delar.  

ALLMÄNT OM FASTIGHETEN

Värderingen avser Fastigheten Nyköping Artikeln 5

Adress Företagsvägen 16, 611 45 Nyköping

Område Finntorps industriområde, Arnö 

Kommun Nyköping

Upplåtelseform Tomträtt

Objekttyp  Bostadsfastighet  Butiksfastighet  Industrifastighet  Kontorsfastighet

 Lagerfastighet  Rörelse  Övrigt

Beskrivning Industrifastighet med en produktionshall med kontorsdel samt ett kallager i form av 
förrådstält.  

Tomt 2 993 m²

Planbestämmelser Stadsplan

Pantbrev 10 st, totalt 4 260 000 kr
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TAXERING

OMGIVNING

DRIFTSKOSTNADER (KR/ÅR)

Uppvärmning kr Fastighetsel kr Vatten/avlopp kr

Renhållning kr Samfällighet/GA kr Vägavgift/snö kr

Sotning kr Försäkring kr Tv-anläggning kr

Förvaltning kr Fastighetsskötsel kr Periodiskt underhåll kr

Löpande underhåll kr Övrigt 20 000 kr Summa 20 000 kr

Utöver driftskostnad tillkommer kostnad för fastighetsavgift/skatt 10 330 kr.

BEDÖMNING AV MARKNADSVÄRDE

Typkod 431, Industrienhet, reparationsverkstad

Taxeringsår 2019

Taxeringsvärde
Industrimark 748 000 kr Kontor 240 000 kr

Lager 696 000 kr Lokaler 382 000 kr

Summa 2 066 000 kr

Allmänt om området Näromgivningen utgörs av mindre/mellanstora industrifastigheter, både
äldre och nyare. Inom området ligger även Kriminalvårdens anstalt samt två stycken 
större industri/lagerfastigheter. Området expanderar öster ut med hjälp av att kommunen 
upplåter ny industrimark. En värdestegring och ökad efterfrågan är påtaglig under de 
senaste 2 åren. 

Kommentar Tomträttsavgäld 20 000 kr/år.

Momsregistrerad Ja
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Följande frågor besvaras med poäng enligt skala 1-5, där 1 är mindre bra och 5 är mycket bra.

LÄGE  1  2  3  4  5
EFTERFRÅGAN PÅ ORTEN  1  2  3  4  5
FASTIGHETENS SKICK  1  2  3  4  5
ÖVRIGA BYGGNADERS SKICK  1  2  3  4  5
PLANLÖSNING  1  2  3  4  5
MATERIALSTANDARD  1  2  3  4  5

Fördelar Belägen i expansivt område med en ökad efterfrågan då de citynära 
småindustriområden flyttas i och med kommunens satsning på nyproducerade 
bostäder. Möjlighet att uppdatera till en hyresnivå, i samband med överlåtelse, som 
speglar den rådande efterfrågan som råder i området.  

Nackdelar Arealen begränsar fastighetens utvecklingspotential.

Kommentar Möjligt att få in en extra hyra om ca 55 000 kr/år för containerställplats etc. vilket 
bedöms täcka kostnaderna utöver de som, i det här fallet, faller inom triple net avtalet 
(fastighetsskatt, tomträttsavgäld samt fastighetsförsäkring).
Från ett normaliserat driftnetto har inte räknats bort ovan nämnda kostnader varför det 
reella driftnettot och det normaliserade driftnettot sammanfaller i min bedömning. 

Reparationsbehov Normalskick på byggnaderna.

Övriga upplysningar 
som kan påverka värdet

Hyresnivån är ofta eftersatt i området då flertalet fastigheter ägs av s.k. egentagare. 
Bedömd marknadshyra av Forum fastighetsekonomi gällande denna fastighet (snitt) 
sattes per den 24 november 2020 till 672 kr/m²/år. Jag bedömer att det är möjligt att få 
ut drygt den hyran med ett triple net avtal vilket ger ett avkastningsvärde på ca 9 
miljoner. 

Osäkra förhållanden Värdet förutsätter ett triple net avtal samt ett nytt hyresavtal på ca 10 år med någon 
form av säkerhet (hyresgaranti) t.ex. moderbolagsborgen.

Värderingsmetod Utöver fastighetsmäklarens kunskap och erfarenhet om orten och det nu aktuella läget 
på fastighetsmarknaden har även avkastningssmetoden använts som underlag till detta 
värdeutlåtande.

Kort om avkastningsmetoden - Metoden innebär att man gör en prognos på över 
förväntade kostnader och intäkter, dvs. tar fram ett driftsnetto i en tilltänkt förvaltning. 
Sedan beräknar man nuvärdet av detta netto under en given kalkylperiod. Kalkylen 
justeras efter förväntade ändringar på marknaden. Syftet är att en köpare ska kunna få 
en uppfattning om hur stor avkastning denne kan förvänta sig på investerat kapital om 
affären genomförs.

Värdetidpunkt 2021-09-02

Besiktningstidpunkt/ 
platsbesök

2021-08-13
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Marknadsvärde Marknadsvärdet har vid värdetidpunkten bedömts till:

NIO MILJONER KRONOR 9 000 000 KR

+/- 5

Värdering utförd av

Nacka den 2 september 2021 

SkandiaMäklarna Södermanland & Östergötland Kommersiella

 

Roger Buske, Transaktionsrådgivare/Reg. fastighetsmäklare

Bilagor Fastighetsutdrag
Kopia tomtkarta
Utdrag Datscha
Detaljplan
Plankarta
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