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Yttrande över Regionplan för Skåne 2020-2040 § 72 

Yttrande i mål 4061-21, Håkan Spångberg m.fl./Hässleholms § 78 
kommun 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Yttrande över Regionplan för Skåne 2020-2040 
Dnr: KLF 2021/200 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet och översända det till Region Skåne 
senast den 30 april 2021. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet i den del som inte avser 
å terremissyrkandet. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda regionplanens 
påverkan på kommunens översiktsplaner. 

Björn Widmark (FV) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. 

Lena Wallentheim (S), Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner det bifallet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till Regionplan 
för Skåne 2022-2040. Detta yttrande har tagits fram i dialog mellan 
medlemskommunerna i Skåne Nordost utifrån gemensamma ställningstaganden. 

Regionplan ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna 
vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att 
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Planen ska vara vägledande 
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange 
grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för insatser som 
kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för 
insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. 

Hässleholms kommun delar medlemskommunernas inom Skåne Nordosts syn på 
samrådsförslaget och har varit delaktig i arbetet med de gemensamma 
synpunkterna. 

Utifrån kommunens perspektiv, geografiska läge och storlek har kommunen 
följande specifika tillägg: 

• Centralt placerad och väl integrerad station 

• Kollektivtrafikens betydelse för utbildning och näringsliv 

• Industriområden, gods på järnväg och tågdepåer 

• Levande landsbygd, kollektivtrafik och vägnätets betydelse 

• Potential som besöksnäringstillväxtmotor i ett lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt perspektiv, destinationsutveckling och nya finansiella 
modeller 

• Avslutande allmänna frågor, önskemål om fortsatt och utökad dialog samt 
information om kommunens pågående ÖP-arbete. 

Gransknings samverkan 

Granskning och framtagande av underlag till yttrandet på Skånenordostnivå har 
gjort av Regionplanegruppen som består av tjänstepersoner från alla i Skåne 
nordosts samarbetsorganisations medlemskommuner och har letts av en 
Tjänsteperson från Kristianstad och en från Hässleholm dvs av Tillväxtmotorn. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Granskningen i Hässleholms kommun har gjorts av en förvaltningsövergripande 
tjänstepersongrupp under ledning av samhällsstrategen. I yttrandet finns 
övergripande synpunkterna samlade, redaktionella synpunkter till exempel 
felaktigheter i kartmaterialet lämnas separat och efterhand till Region Skåne. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 38, kommunstyrelsen anta 
yttrandet och översända det till Region Skåne senast den 30 april 2021. 

Hanna Nilsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Bilaga: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18 
Reservation, Ulf Berggren (SD) och Hanna Nilsson (SD) 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Region Skåne 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Handläggare 
Gertrud Richter 
för kommunledningsförvaltningen 

Gertrud.Richter@hassleholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (17) 

Datum Diarienummer 

2021-03-18 KLF 2021/200 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över Regionplan för Skåne 2020-2040 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet och 
översända det till Region Skåne senast den 30 april 2021. 

Sammanfattning 

Hässleholms kommun har beretts tillfalle att yttra sig över förslaget till Regionplan 
för Skåne 2022-2040. Detta yttrande har tagits fram i dialog mellan 
medlemskommunerna i Skåne Nordost utifrån gemensamma ställningstaganden. 

Regionplan ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna 
vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att 
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Planen ska vara vägledande 
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange 
grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för insatser som 
kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för 
insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. 

Hässleholms kommun delar medlemskommunernas inom Skåne Nordosts syn på 
samråds förslaget och har varit delaktig i arbetet med de gemensamma 
synpunkterna. 

Utifrån kommunens perspektiv, geografiska läge och storlek har kommunen 
följande specifika tillägg: 

• Centralt placerad och väl integrerad station 

• Kollektivtrafikens betydelse för utbildning och näringsliv 

• Industriområden, gods på järnväg och tågdepåer 

• Levande landsbygd, kollektivtrafik och vägnätets betydelse 

Hässleholms kommun I Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Nytorget 1 Telefon: Telefax: 
E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: 



• Potential som besöksnäringstillväxtmotor i ett lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt perspektiv, destinationsutveckling och nya finansiella 
modeller 

• Avslutande allmänna frågor, önskemål om fortsatt och utökad dialog samt 
information om kommunens pågående ÖP-arbete. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Regionplanen är 
vägledande för efterföljande planering. Här behöver tydliggöras i Regionplanen att 
det gäller översiktsplaner (ÖP), detaljplaner (DP) och områdes bestämmelser (OB) 
men inte bygglov. 

Barnperspektivet Regionplanen innefattar barnperspektivet men saknar i stora 
delar däremot ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och borde väga in även 
dessa aspekter. 

Miljökonsekvenser Regionplanens process och innehåll regleras i Plan och 
bygglagen. En konsekvensbedömning av planen är obligatoriskt enligt lagen. Det är 
konsekvenser både utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som beskrivs. 
Sist i yttrandet finns Skåne nordosts gemensamma synpunkter på Regionplanens 
konsekvens bedömning. 

Ekonomiska konsekvenser Samhällsutveckling är alltid förknippat med kostnader 
särskilt för kommuner stora till ytan som Hässleholm, samtidigt som ett samhälle 
utan samhällsutveckling skulle dö ut. I yttrandet med bilagor lyfts hur mer regionala 
och statliga ekonomiska satsningar i Hässleholm och hela Skåne nordost skulle ge 
positiv utveckling i hela Skåne och södra Sverige. 

Granskningssamverkan Granskning och framtagande av underlag till yttrandet på 
Skånenordostnivå har gjort av Regionplanegruppen som består av tjänstepersoner 
från alla i Skåne nordosts samarbetsorganisations medlemskommuner och har letts 
av en Tjänsteperson från Kristianstad och en från Hässleholm dvs av 
Tillväxtmotorn. Granskningen i Hässleholms kommun har gjorts av en 
förvaltningsövergripande tjänstepersongrupp under ledning av samhällsstrategen. I 
yttrandet finns övergripande synpunkterna samlade, redaktionella synpunkter till 
exempel felaktigheter i kartmaterialet lämnas separat och efterhand till Region 
Skåne. 

Yttrande 

Hässleholms kommun har beretts tillfalle att yttra sig över förslaget till Regionplan 
för Skåne 2022- 2040. Detta yttrande har framtagits i dialog mellan 
medlemskommunerna i Skåne Nordost. Utöver gemensamma synpunkter är det 
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upp till respektive kommun inom Skåne Nordost att lägga till egna synpunkter i 
specifika frågor. 

Yttrandet, med tre bilagor, tar sin utgångspunkt utifrån Skåne Nordosts 
medlemskommuners ställningstagande i det bifogande kunskapsunderlaget 
angående den övergripande frågan och de fem frågeställningar som Region Skåne 
önskar få belysta. Yttrandet innehåller även kompletterande synpunkter. 

Region Skånes huvudfråga: 

Är Regionplan för Skåne 2022 - 2040 ett stöd för den fysiska planeringen i de 
skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala 
planeringsfrågorna samt bidrar regionplanen till att skapa ett sömlöst Skåne för 
invånarna? 

Region Skånes ytterligare frågeställningar: 

• Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne. Inklusive 
beskrivningen av ortsstruktur och tillväxtmotorer, regionala- och lokala kärnor, 
med särskilt fokus på roller och viktiga utvecklingsfrågor. 

• Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper för Skånes hållbara 
utveckling samt hur de kan utvecklas för att bättre utgöra ett stöd till 
kommunerna. 

• Kartornas detaljeringsgrad och regionala eller mellankommunala relevans . 
Behov av ytterligare kartor eller förslag till hur befintliga kan utvecklas för att 
utgöra ett stöd. 

• Trender, utmaningar och omvärld, med särskilt fokus på hur väl beskrivningar 
fångar in den egna kommunens delregionala sammanhang, förutsättningar och 
utmaningar. Behov av utveckling för att bättre fånga in varierande 
förutsättningar inom olika delar av Skåne. 

• Viktiga frågor att arbeta vidare med, antingen inom Regionplan för Skåne 2022-
2040 eller inom det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk planering i 
Skåne. 

Synpunkter på Regionplan för Skåne 2022 - 2040 

Bakgrund 

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om regional planering 2019 har 
Region Skåne ansvaret för att ta fram en regionplan för Skåne. Regionplanen ska 
vara vägledande för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland 
annat ange grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för 
insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses 
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samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess 
effekter. 

Region Skåne har den 1 december 2020 skickat ut en samrådshandling som är ett 
förslag på en regionplan för Skåne och hur samarbetet kring fysisk planering kan 
vidareutvecklas i Skåne. Region Skåne önskar att alla berörda aktörer inkommer 
med synpunkter senast den 30 april 2021 gällande både innehåll och arbetssätt, för 
att gemensamt skapa bästa möjliga utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna. 

Hässleholms kommuns specifika tillägg utöver nedan gemensamma synpunkter 
från medlemskommunerna inom Skåne Nordost 

• Södra stambanan, Stockholm-Malmö/Köpenhamn är Sveriges viktigaste 
järnväg. Mer än 52% av all tågtrafik i landet utnyttjar hela eller delar av Södra 
stambanan. Trafiken består av lokaltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg. Södra 
stambanan är också Sveriges enda järnväg för den expanderande tågtrafiken till 
Danmark, Tyskland och vidare i Europa. Den kommer även att med full 
utbyggnad av nya stambanor, vara pulsådern för godstrafiken ut i Europa och 
central för utvecklingen av pendeltågstrafiken. Färdigställandet av 
Fehmarnbältförbindelsen i januari år 2029 kommer att öka efterfrågan på tåg 
både från resenärer och godstransportörer. Belastningen och därmed 
kapacitetsbristen på Södra stambanan kommer då att öka. Region Skåne 
behöver därmed bli ännu tydligare i Regionplanen när det gäller behovet att 
genomföra nya stambanor med centralt belägna, väl integrerade stationslägen 
både i Lund och i Hässleholm som en förutsättning. Kvalitativ arkitektur på 
både stationer och banor kan ge hela Skåne en attraktiv framtidsprofil. Viktiga 
anknytningar i Hässleholm finns från Helsingborg, Kristianstad och Blekinge 
samt Markaryd och i framtiden även från Halmstad. Stråken trafikerar 
grannlänen vilket kräver samverkan, alla stora infrastrukturprojekt behöver 
hantera hela nytto- och resandeperspektivet samt det totala sammanvägda 
samhälls-ekonomiska perspektivet, i Regionplanen bör det framgå att Region 
Skåne behöver spela en huvudroll i detta arbete. 

• För att Skåne framgent ska kunna vara en region som erbjuder Skånes - och 
närliggande regioners - invånare ett brett utbud av arbetstillfallen, 
bostadsmiljöer och utbildningsmöjligheter behöver kollektivtrafiken stärkas. 
Hässleholms station på nya stambanor skulle även stärka Tillväxtmotorn 
Kristianstad-Hässleholm och därmed denna del av Skåne till fördel för hela 
Skåne och Skånes möjligheter att förstärka nätverken och samarbetet med 
Småland, Blekinge och hela södra Sverige. Dubbelspår på Skånebanan i hela sin 
sträckning från Helsingborg till Hässleholm och vidare till Kristianstad (Sveriges 
mest trafikerade enkelspår) behövs för att lyfta mittskåne och bättre knyta ihop 
Skånes västra och östra sida. Den planerade förlängningen av pågatågstrafiken 
på Markarydsbanan på sträckan Hässleholm-Bjärnum-Vittsjö-Markaryd till 
Halmstad har stor potential att möjliggöra för fler reserelationer och därmed 
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öka kollektivtrafikens marknadsandel i detta stråk. En effektiv uppkoppling mot 
Halmstad och Hallands expansiva arbetsmarknadsregion kommer att möjliggöra 
för en ökad tillgänglighet för invånare i Hässleholm och Skåne att nå fler 
utbildnings- och arbetstillfallen samtidigt som Skånes näringsliv också kommer 
att kunna attrahera ett större antal av kompetensen i grannlänen till sina 
verksamheter. I första hand behövs bättre turtäthet till Hässleholms befintliga 8 
stationer samtidigt som det i samband med ovanstående stora 
järnvägsutbyggnads-projekt behövs visioner kring nya stationsorter som kan bli 
framtida viktiga kärnor i det flerkärniga Skåne såsom Emmaljunga, Tomestorp, 
Finja och Vankiva. 

• Hässleholm har två stora industriområden varav ett redan är kopplat (dock ej 
elektrifierat) och det andra är förberett i detaljplan för koppling till Södra 
stambanan. En fråga för att kunna genomföra Regionplanens mål att flytta över 
gods till järnväg är hur kopplingar mellan industriområdena och stambanorna 
ska finansieras. I Hässleholm har fardigställts en depå för bl a Öresundstågen, 
här skulle med fördel även en depå för de nya tågen på den nya stambanan 
kunna placeras. 

• Som nämnt i Regionplanen har Skånes företag idag stora utmaningar med att 
hitta rätt kompetens för att kunna utvecklas. Skåne har också - trots en generell 
hög nivå - stora regionala skillnader vad gäller utbildningsnivå. Den geografiska 
tillgängligheten till utbildning för den enskilde har stor betydelse för 
benägenheten till vidareutbildning. Ett nyckelredskap för att understödja dessa 
utmaningar är effektiva, pålitliga och smidiga kommunikationer. Flerkärnigheten 
och hur balansen och utbytet mellan kärnorna och landsbygden ska fungera och 
utvecklas behöver fortsatt dialog. För att få en levande landsbygd behöver 
Region Skåne visa mer i Regionplanen vilken roll regionen kommer att spela när 
det gäller kollektivtrafik-försörjning på landsbygden. För att näringslivet och 
företag i en kommun som Hässleholm - med omfattande landsbygd - inte ska 
behöva flytta till andra kommuner och närliggande regioner för att hitta den 
arbetskraft den efterfrågar, behöver kollektivtrafiken framgent stärkas inte minst 
på landsbygden. Nya mobilitetslösningar har stor potential att öka och 
effektivisera transport-möjligheterna för boende i Hässleholm. För att dessa nya 
koncept och lösningar ska kunna nå sin fulla potential och förstärka 
kollektivtrafiks försörjningen på landsbygden - inte bara i Hässleholm, men i 
hela Skåne - behöver denna typ av mobilitetslösningar vara 
omgivningsanpassade, framtagna och förankrade i samverkan med 
kommunerna och dess invånare. Detta är ett framgångsrecept som kan främja 
hållbara alternativ för bilen, för såväl arbetspendling som fritids-aktiviteter. 
Region Skåne erkänner explicit att "landsbygdens roll ska lyftas, inte bara i 
relation till det urbana utan som en självständig och central drivkraft" och att 
"en livskraftig landsbygd är en förutsättning för att man ska kunna bo, verka 
och leva i hela Skåne". För att denna ambition ska kunna fullföljas får inte 
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mobilitets-tjänster bli en one-size-fits-all lösning för alla kommuner som leder 
till lägre turtäthet och neddragningar av befintliga linjer. Även fördjupade 
resonemang kring bilen som viktigt fortskaffningsmedel på landsbygden behövs 
exempelvis frågor såsom utbyggnad av laddinfrastruktur, underhåll av vägnätet i 
hela Skåne och så vidare. Laddinfrastrukturutbyggnad krävs framför allt i stora 
kommuner med mycket landsbygd. Stöd till hållbara energikällor på 
landsbygden såsom solcellsanläggningar och gårdsverk skulle kunna vara en av 
flera lösningar. Gods med ellastbilskonvojer kan bli intressanta inom snar 
framtid och då behöver lämpliga godsleder stärkas, till exempel vägarna 13-23-
24 för gods mellan Ystads hamn och Halland också för att undvika godstrafik 
på väg 117. 

• Annat än städer borde lyftas fram som "tillväxtmotorer" eller noder i 
Regionplanen för att bättre visa hela Skånes potential, kvaliteter och möjligheter 
till exempel Hovdala med sina bevarandsvärda natur- och kulturvärden för 
vandring och destinationsutveckling. Redan nu, och än mer med station på nya 
stambanor, bör Hovdala lyftas som en "nationell" eller europeisk 
tillväxtmotor/ nod. I Hässleholm finns ett flertal noder som skulle kunna lyftas 
fram som regionalt intressanta ur natur, destinations- och 
rekreationsutvecklingssynpunkt såsom Vieåns dalgång och Vedemaområdet. 
Även de blåa strukturerna borde lyftas tydligare i Regionplanen här kan 
Hässleholm bidra med till exempel Finjasjön och Lursjöområdet. Kommun
och regionöverskridande åtgärder gällande vatten- och blåstruktursfrågor 
behöver belysas ytterligare i Regionplanen både dess attraktivitetsvärden, 
skyddsvärden, ur dricksvattensynpunkt såsom t ex det framtida regionalt 
intressanta vattenskydds-området Mjölkalånga (somt ex riskerar hamna under 
Nya stambanor i TRVs Finjastationsalternativ) och gällande 
översvämningsrisker. I Hässleholm finns möjligheten att vidareutveckla 
närnatur och naturreservat som bidrag till biologisk mångfald, folkhälsa, 
destinationsutveckling och attraktiva livs- och boendemijöer på gångavstånd till 
kommunens åtta tågstationer och därmed tillgängliga för hela Skåne med 
omnejd. Strukturkartan skulle tydligare, men fortfarande schematiskt, kunna visa 
fram Skånes attraktiva värdemångfald. I Regionplanen står det att kommunerna 
gemensamt ska stödja investeringar och etableringar i Skåne, även om det inte 
sker i den egna kommunen men det finns ingen beskrivning kring hur detta ska 
gå till. Hässleholm kan bidra med rekreationsmöjligheter och goda livsmiljöer 
för alla skåningar med våra fina natur- och kulturmiljöer. Eftersom Hässleholm 
med flera kommuner är så stora till ytan i förhållande till sin folkmängd behöver 
Region Skåne i Regionplanen lyfta frågor kring nya finansieringsmodeller och 
samordning för att kunna genomföra viktiga långa regionala och 
mellankommunala stråk såsom rekreativa cykelleder och vandringsstråk. Dessa 
stråk är till för hela Skåne men blir särskilt kostsamma för invånarna i 
geografiskt stora kommuner, särskilt kostnads-krävande är barriärer t ex 
över/under järnvägarna, väg 23 m fl vägar och vattendrag. Dessa långa regionala 
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stråk kan komma att bli mer eftertraktade efter "hemestrarna" under pandemin. 
Även cykelpendlingsstråk över kommungränser såsom invånare i Östra Göinge 
som vill kunna cykelpendla till tågstationen i Hästveda och cykelpendlingsstråk 
mellan Hässleholm och Markaryd behöver kartläggas, samordnas och nya 
modeller för finansiering. Dessa pendlings- och rekreationsstråk kan förutom 
förbättrad folkhälsa även bidra till destinationsutveckling. Ett exempel är en 
nyligen väckt ide kring en "Snapphaneled" som förbinder Wanås, Hovdala och 
Vattenriket och som även kan knytas till Vinslöv och dess tågstation. Stöd- och 
satsningar gällande kollektivtrafik på landsbygden, både till besöksmål, kultur, 
företag och natur- och strövområden, är vidare extra viktigt i geografiskt stora 
kommuner som Hässleholm. Detta bidrar förutom hållbart resande till tillväxt 
på landsbygden. Bättre tillgänglighet bidrar även till minskad trängsel, slitage på 
naturen och bibehållande av bullerfria områden. 

• Slutligen saknar Hässleholms kommun en redogörelse för hur Region Skåne har 
tolkat sitt uppdrag enligt 7 kap PBL och en beskrivning för hur de förslag som 
redovisas i planen ska bidra till att internationella, nationella och regionala 
måldokuments mål, såsom till exempel RUSens visionsmål "Goda livsmiljöer" 
ska uppnås. Viktiga frågor just nu är bredband, elkapacitet/ energiförsörjning, 
dricksvattenförsörjning, klimatutsläpp och klimatanpassning vilka är viktiga att 
lyfta i Regionplanen och att lösa ur ett Skåneperspektiv. Som bäst kan 
Regionplanen och Region Skåne utgöra ett samordnings- och ekonomistöd till 
de skånska kommunerna gällande mellankommunala och regionala fysiska 
planeringsfrågor. Regionplanen behöver lyfta och belysa alla frågor som är 
viktiga för den regionala fysiska framtidsplaneringen men inte nödvändigtvis 
lösa alla i denna första Regionplanen för Skåne. Det är mycket viktigt med 
fortsatt och utökad dialog mellan Region Skåne och kommunerna kring Skånes 
rullande framtidsplanering, både bevarande och utveckling. En beskrivning 
saknas till exempel kring vad som händer om en framtida kommunal plan, 
översiktsplan (ÖP), detaljplan (dp), områdesbestämmelser (ob) eller riktlinjer för 
bostadsförsörjningen, avviker från Regionplanen. Hässleholms kommuns nya 
Översiktsplan går ut på granskning under hösten 2021 i denna kommer det att 
finnas ställningstaganden gällande till exempel vindkraft, cykelleder med mera 
som Region Skåne behöver beakta i det fortsatta arbetet med Regionplanen. 

Sammanfattande gemensamma synpunkter från medlemskommunerna inom 
Skåne Nordost 

• Regionplanen behöver bli mer framåtsyftande då den främst består av en 
sammanställning av nuläge och befintlig struktur. 

• Regionplanens underlag behöver stämma överens med de ställningstaganden 
som finns i kommunernas befintliga översiktsplaner och riktlinjer för 
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bostads försörjning. Om Regionplanen bortser från ställningstaganden antagna i 
kommunala översiktsplaner behöver detta särskilt anges i planen. 

• Regionplanens planeringsprinciper kan inte innehålla krav på att kommuner ska 
verkställa och finansiera framtida insatser och åtgärder som fastställts utan att 
kommunerna har ingått i beslutet. 

• Regionplanen behöver tydligare verka för att minska den regionala obalansen i 
Skåne. Utveckling och tillväxt ska genomsyra Skånes samtliga kommuner, stora 
som små, oberoende var i Skåne kommunen finns. Kommunerna är unika och 
har behov av olika planeringsprinciper och detta behöver förtydligas i 
Regionplanen. 

• Regionplanen behöver tydligare visa på hur flerkärnigheten ska bevaras och 
utvecklas. De strategier och principer som föreslås i Regionplanen kommer att 
resultera i att Skåne fortsätter att gå mot en fåkärnighet. Det är viktigt att 
Regionplanen hanterar flerkärnigheten ur ett funktionellt synsätt och inte enbart 
definierar kommunhuvudorter som lokala kärnor. 

• Regionplanen behöver tydligare ge stöd i mellanregionala planeringsfrågor. Fler 
kartor i Regionplanen behöver hantera planeringsfrågor som sträcker sig utanför 
Skånes gränser annars begränsas utvecklingen för kommuner i nordöstra Skåne 
som har potential bli ett nav i en större utbildnings- och arbetsmarknadsregion 
inom södra Sverige. 

• Regionplanen behandlar för lite perspektivet södra Sverige. Det saknas 
utvecklingsfrågor mot bl.a. Blekinge och Kronoberg. Exempelvis saknas en 
tydlig koppling till Älmhults kommun som har ett gemensamt 
arbetsmarknadsområde med Osby kommun. Ett arbetsmarknadsområde som 
via en förbättrad infrastruktur och en förstärkt kollektivtrafik kan komma att 
ingå i arbetsmarknadsområdet Kristianstad - Hässleholm. 

• Regionplanen behöver tydligt ta ställning hur Skåne ska möta och ta del av den 
utvecklingen som kommer att ske i Baltikum och Polen. 

• Regionplanens ambition angående Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm 
behöver stärkas och förtydligas angående behov av fysik planering för att 
tillväxtmotorn fullt ut ska kunna stärka södra Sverige. Fysisk planering ska inte 
enbart koppla samman tillväxtmotorer med varandra och med övriga större 
städer, utan ska även koppla samman tillväxtmotorer med sitt omland. 

• Regionplanen behöver tydligt ta ställning för integrerade och centralt placerade 
stationer i Lund och i Hässleholm när Nya stambanan Stockholm-Malmö byggs 
för att få synergieffekter kopplat till befintliga stråk med målet att stärka hela 
bostads- och näringslivsutvecklingen i södra Sverige. 
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• Regionplanen behöver tydligt ta ställning till att stopp kopplat till regionala stråk 
med buss får en central placering för att göra det möjligt för fler att åka 
kollektivt. 

• Regionplanen behöver vikta tåg- och busstrafik lika eftersom båda trafikslagen 
är viktiga för pendlingen i Skåne och de kompletterar varandra i resandet i de 
skånska kommunerna. I regionplanen finns det en tydlig obalans i text och 
kartor mellan tåg och buss. Regionplanen behöver korrigeras så att buss- och 
tågperspektivet hanteras lika, både i text och i kartor. 

• Regionplanen behöver förstärkas angående planeringsprinciper som direkt 
stödjer en stark landsbygdsutveckling i Skåne. 

• Regionplanen behöver förstärkas angående destinationsutveckling, bl.a. behöver 
kollektivtrafiken utvecklas och tillgängliggöras för Skånes besökare. 

• Åtaganden kopplat till regionala, nationella och internationella klimatmål 
behöver tydliggöras och stärkas i Regionplanen. Klimatförändringarna och dess 
effekter omnämns genomgående i planen, men det saknas tydliga och tillräckligt 
skarpa ställningstaganden för att målen ska kunna uppnås. 

• Regionplanen har till viss del ett barnperspektiv, men saknar i stora delar ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

• Förbättrad dialog mellan Region Skåne och kommunerna i den fortsatta 
processen är avgörande för att Regionplanen ska få ett relevant innehåll. 

Övergripande gemensamma Skåne Nordost-synpunkter angående Regionplan för 
Skåne 

För att nordöstra Skåne ska kunna utvecklas efter sina unika förutsättningar i 

enlighet med Skåne Nordost Vision 2030 är det av största vikt att Region Skåne 

hanterar nordöstra Skånes behov av infrastruktur och kollektivtrafik i Regionplanen. 

Regionplanen är inte juridiskt bindande utan endast vägledande för kommunala 

översiktsplaner, detaljplaner och områdes bestämmelser. Det är därför centralt att 

ordet "ska" inte används kopplat till kommunernas ansvar enligt Plan- och 

bygglagen och att detaljeringsgraden i Regionplanen hålls på en regional nivå såväl i 

text som i karta. 

Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala översiktsplanerna att visa 
riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut. Regionplanen ska komplettera den 
kommunala planeringen utifrån frågor som behöver samordnas mellan regioner 
eller mellan kommuner. Det är därför viktigt att Regionplanen utgår från 
ställningstaganden i befintliga översiktsplaner. Om Regionplanen inte tar hänsyn 
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från ställningstaganden antagna i kommunala översiktsplaner behöver detta särskilt 
anges i Regionplanen. 

2S so 

5 kåne Nordost är centralt placerad i siidra 5 verige, motsvarar drygt 35% av 5 kånes yta och har en tydligflerkärnig ortsstruk tur. 

Syftet med Regionplanen bör vara att ge stöd även åt mellanregionala frågor. Vikten 
av de mellanregionala frågorna har antingen glömts bort eller har blivit 
bortprioriterad. De mellanregionala frågorna behöver lyftas och behandlas tydligare 
i Regionplanen. 

Regionplanen kopplar utvecklingsbegreppet till ortstruktur, främst kopplat till 
Tillväxt- motorerna. Det finns andra motorer i Skåne som också driver utvecklingen 
och som behöver bra infrastruktur och välfungerande kollektivtrafik. T.ex. kan ett 
kluster av besöksmål som lockar internationella och nationella besökare 
representera en motor för destinations- utveckling i Skåne. 

Regionplanen talar genomgående om att minska klimatpåverkan, det är en svag och 
otillräcklig formulering som inte är i linje med det klimatpolitiska ramverket. 
Regionplanen nämner även Parisavtalet och Agenda 2030 och de globala målen, 
vilka tydligt framhåller en rättviseprincip om att rika stater och regioner måste agera 
föredöme och gå i bräschen för en kraftig utsläppsminskning i närtid. 

Regionplanen kan kortas in eftersom en del av innehållet inte är ett stöd för den 
fysiska planeringen i de skånska kommunerna och därför inte relevant i just detta 
dokument. 
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Återkoppling angående huvudfrågan 

Region Skåne önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och 
regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen avser: "Regionplan 
för Skåne 2022 - 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska 
kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna 
samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska 
uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030." 

En definition angående vad som menas med ett sömlöst Skåne behövs då detta är 
ett nytt begrepp som inte finns med i den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna 
Skåne 2030. 

Med stöd av kommunernas inspel under samrådsperioden kan Regionplanen 
utvecklas till att uppfylla det behov och syfte som Regionplanen avser. Region 
Skåne behöver förbättra dialogen med kommunerna i Skåne och inarbeta större 
hänsynstagande till kommunernas översiktsplaner. 

För att vara ett stöd i kommunernas arbete med kommande översiktsplaner 
behöver Regionplanen bli mer framåtsyftande och peka ut riktningen för 2040. 
Regionplanen innehåller främst en sammanställning av befintlig struktur och ett 
fåtal planerade strukturer. 

Regionplanen behöver förbättras avseende Region Skånes ansvar att vara 
kommunernas samlade röst i viktiga kommunala frågor som stärker hela Skåne som 
t.ex. vikten av en central placering av tågstopp på nya stambanan i Hässleholm för 
att nya stambanan ska kunna bli väl integrerad med övrig infrastruktur i norra Skåne 
och södra Sverige. 

För att Regionplanen ska kunna bidra till att skapa ett sömlöst Skåne behöver 
Regionplanen förstärkas när det gäller mellanregionala planerings frågor kopplat till 
övriga delar av södra Sverige. Kommunerna i Skåne Nordost ligger i ett gränsland 
mellan Skåne och Småland samt mellan Skåne och Blekinge. Regionplanen behöver 
hantera mellanregionala frågor i en kontext där Skåne även är en del av södra 
Sverige och inte bara en del av Öresundsregionen. Det är inte enbart inom Skåne 
och inom Öresundsregionen som samarbetet behöver stärkas, utan även samarbetet 
mellan Skåne och våra angränsande regioner i södra Sverige behöver stärkas. 

Återkoppling angående frågeställningarna 

Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne. 
Inklusive beskrivningen av ortsstruktur och tillväxtmotorer, regionala- och 
lokala kärnor, med särskilt fokus på roller och viktiga utvecklingsfrågor. 

Det är positivt att Regionplanen har flerkärnigheten som utgångspunkt för den 
fysiska planeringen i Skåne. I Regionplanen bedöms utveckling av den flerkärniga 
ortstrukturen som avgörande för Skåne, men denna utgångspunkt behöver 
implementeras in i hela dokumentet. Istället har ansatsen i Regionplanen 
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inriktningar som kan resultera en fåkärnighet i Skåne. Upplägget av kartorna i 
Regionplanen visar på en fortsatt fysisk planering som förstärker den obalans som 
redan finns mellan västra och östra Skåne. Regionplanen pekar ut tillväxtmotorer 
och större städer med en koppling till Öresundsregionen som nyckeln till Skånes 
utveckling vilket inte stödjer tanken med att bevara Skånes flerkärnighet och för att 
skapa ett sömlöst Skåne. Är syftet med regional fysisk planering att mindre 
kommuners roll är att bli sovstäder till de stora kommunerna så ska detta ärligt 
anges i Regionplanen. Utvecklingen av Skåne, med stöd av planeringstrategier och 
planeringsprinciper i Regionplanen, behöver istället tydligare gå mot att främja en 
flerkärnighet utifrån varje kommuns unika förutsättningar. Satsningar på att stärka 
och lyfta lokala kärnor och orter i regionala pendlingstråk är minst lika viktiga som 
att stärka tillväxtmotorer. I Regionplanen verkar den regionala planeringen främst 
syfta till att främja flöden från landsbygd till lokala kärnor, från lokala kärnor till 
tillväxtmotorer och från tillväxtmotorer till Danmark, med en förlängning till 
Tyskland. Det är viktigt att Regionplanen verkar för att främja flöden i båda 
riktningarna, men också stärka flöden på tvären för att skapa ett rutnät som 
sammanbinder fler orter i Skåne samt inkluderar kopplingar till orter i regioner i 
södra Sverige. Regionplanen bör förtydligas gällande vilka satsningar som behöver 
göras för att utvecklingen ska gå mot flerkärnighet. 

Ett nivåsystem kopplat till flerkärnigheten behöver baseras på tätortens funktion för 
dess omland, i likhet med ortsnivåerna i Skåne Nordosts kunskapsunderlag, och inte 
baseras på invånarantal eller administration. Kommunerna Kristianstad och 
Hässleholm är stora till ytan och här därför flest tätorter i Skåne, 24 tätorter 
respektive 17 tätorter. Som en jämförelse har kommunerna Malmö och Lunds 
gemensamt 15 tätorter. I nordöstra Skåne finns därför tätorter som är betydelsefulla 
för sitt omland och agerar som en lokal kärna, trots att de inte är 
kommunhuvudorter. Regionplanen behöver beskriva en flerkärnighet som 
inkluderar dessa orter, både i text och i kartor. En stor del av bostads beståndet 
kommer att tillkomma i dessa orter vad gäller nyproduktion och utveckling av det 
befintliga beståndet. Regionplanen behöver också vara framåtsyftande och ta höjd 
för att det kommer att finnas fler orter som kommer att kunna utvecklas som starka 
kollektivtrafiknoder i samband med kommande trafikinfrastruktursatsningar. 

Regionplanen anger städerna Kristianstad och Hässleholm både som två regionala 
kärnor och som en gemensam tillväxtmotor. Texten om Tillväxtmotorn 
Kristianstad+ Hässleholm behandlar främst städerna som regionala kärnor istället 
för att beskriva den gemensamma tillväxtmotorn. Bilaga 1 i detta yttrande innehåller 
ny text till Regionplanen gällande Tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm. 

Bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen ska prioriteras då detta ger fler invånare större 
tillgång till fler bostäder, arbetsplatser och fritidsaktiviteter. I enlighet med 
Regionplanen kommer värdefull jordbruksmark att behöva tas i anspråk för att 
utveckla våra orter i Skåne i kollektivtrafiknära lägen samtidigt som det är viktigt att 
hushålla med Skånes jordbruksmark genom att prioritera förtätning av bebyggelsen. 
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Skånetrafiken har ett samhällsansvar att förse, ur ett marknadsekonomiskt 
perspektiv, även mindre lönsamma delar av Skåne med en välfungerande 
kollektivtrafik. Tillgång till kollektivtrafik är dock inte den enda förutsättningen för 
att bebyggelsen ska kunna utvecklas på ett attraktivt och långsiktigt hållbart sätt. 
Planering av ny bebyggelse behöver därför ses i ett bredare helhetsperspektiv som 
inkluderar övrig service och boendekvaliteter. Kollektivtrafiken behöver därför 
anpassas till samhällsutvecklingens behov. 

Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper för Skånes 
hållbara utveckling samt hur de kan utvecklas för att bättre utgöra ett stöd 
till kommunerna. 

Den röda tråden mellan utmaning till planeringsstrategi, från planeringsstrategi till 
planeringsprincip saknas i dokumentet och behöver förtydligas. Det är också ett 
antal planeringsprinciper som inte är principer och som därför kan tas bort då de 
inte ger stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna. En del av dessa 
icke principer har bra innehåll, tex. kunskapshöjande aktiviteter och bör bli en del 
av Regionplanens genomförande. Planeringsprinciperna i Regionplanen behöver 
anpassas efter varje kommuns unikhet och förutsättningar. I övrig hänvisas till 
Bilaga 2. 

Kartornas detaljeringsgrad och regionala eller mellankommunala relevans. 
Behov av ytterligare kartor eller förslag till hur befintliga kan utvecklas för att 
utgöra ett stöd. 

Regionplanen behöver vikta alla tillväxtmotorer och regionala kärnor lika oberoende 
geografisk plats när det gäller utvecklings frågor. Signalvärden är viktiga för att skapa 
en bra balans i Skåne. 

Kartorna behöver tydligare visa upp både vad som är planerat och inte enbart det 
befintliga så att kartorna blir mer framåtsyftande. Några av kartorna behöver 
kompletteras så att de blir underlag även för planerings frågor av mellanregional 
karaktär. Kartorna bör uppge statistik som är relevant som underlag för 
planeringsprinciper. Om senast statistik saknas är det bättre att ta bort kartorna. 

Kartorna behöver kompletteras med tätorter som är betydelsefulla för sitt omland 
och som ligger i regionala och delregionala pendlingstråk för att verkligen visa på 
flerkärnigheten. Dessa orter är utpekade i kommunernas översiktsplaner. Det finns 
en inkonsekvens mellan Regionplanen och Trafikförsörjningsprogrammet när det 
gäller tätorter kopplade till regionala och delregionala stråk. Minst samtliga orter 
längs regionala och delregionala stråk bör ingå i Regionalplanens text och kartor. I 
kartor och text behöver orter med busstation likställas med orter med tågstation. 
Dialog behöver föras med varje kommun angående vilka övriga regionalt 
betydelsefulla orter som bör ingå i Regionplanen. 

Även om Skånebilden är ett viktigt gemensamt politiskt beslut angående 
prioriteringar inom transportinfrastruktur så finns det fler viktiga framtida 
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transportinfrastruktursatsningar än de som är med i Skånebilden. Regionplanen har 
en tydlig obalans genom att ha en tyngdpunkt på prioriteringar angående 
infrastruktursatsningar samt även i en förlängning finansiering i västra Skåne samt 
kopplingar över Öresund. Utöver befintlig transportinfrastruktur och de satsningar 
som finns med i antagna planer så som RTI, NTI, cykelvägsplan etc. behöver 
Regionplanen synliggöra kommande framtida satsningar som är av vikt för alla 
kommuner i Skåne. I texten till kartan saknas t.ex. utvecklingen av ett dubbelspår 
mellan Hässleholm och Kristianstad med vidare koppling till Blekinge som en viktig 
satsning inom Skånes trafikinfrastruktur. Kastrups flygplats är viktigt för 
näringslivet som en internationell flygplats, medan Malmö Airport, Kristianstad
Österlen Airport och Ängelholm Helsingborg Airport är viktiga nationella 
flygplatser för det regionala näringslivet och bör benämnas som sådana i 
Regionplanen. 

På ett flertal av kartorna saknas Åhus hamn och Karlshamns hamn samt deras 
farleder. Åhus hamn är en av södra Sveriges mer betydande bulkhamnar och är 
sydöstra Sveriges största containerhamn. Med flera containeranlöp varje vecka till 
Bremerhafen, Hamburg, Kaliningrad/Baltisk och Rostock har Åhus hamn ett 
strategiskt läge såväl mot Europa som mot övriga världen. Karlshamns hamn är en 
av Sveriges största hamnar och har en allt mer betydande position i sydöstra 
Östersjöområde. I synnerhet när det gäller transporter i öst-västlig riktning. Båda 
hamnarna är mycket viktiga för utveckling av näringslivet inom nordöstra Skåne. 

Det är viktigt att Regionplanen tydligt pekar på centralt och väl integrerade stopp på 
Nya stambanan i Lund och i Hässleholm. I Sverigeförhandlingens slutrapport drogs 
slutsatsen att centrala stationslägen bör eftersträvas. Detta för att maximera nyttan 
av investeringen, stödja utvecklingen av hållbara städer och ge ökad ekonomisk 
tillväxt. Ett stationsläge med goda anslutningar för lokal kollektivtrafik och en tät 
och attraktiv stadsmiljö med bl.a. bostäder- och kontorslokaler, ansågs ha bäst 
förutsättningar att dra full nytta av höghastighetsjärnvägen. Genom goda lokala 
anslutningar kan tillväxten spridas till en större region och fler städer. 

Markeringen av den beslutade Sydostlänken saknas ofta på kartorna. Sydostlänken 
har betydelse för näringslivet i Södra Sverige för sin kompetensförsörjning och för 
transporter av gods. Sydostlänken kommer att underlätta för godstrafik till och från 
Blekinges hamnar samt skapar möjlighet för persontrafik mellan Blekinge, Småland 
och Skåne. 

När det gäller kartan angående infrastruktur för godstrafik i Skåne så saknas även 
där kopplingar mellan Skåne och dess omland. Det är viktigt för helheten att tydligt 
kunna se hela sträckningar. Förutom Sydostlänken saknas även Blekinge Kustbana, 
som utgår från Kristianstad, på vilken mycket gods transporteras till Bromölla och 
vidare in i Blekinge. I planeringsprincipen att säkerhetsställa tillgänglighet för 
gränsöverskridande godstransporter saknas planering angående transporter österut 
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vidare till Polen och Baltikum. Regionala aktörer i Södra Östersjöområdet behöver 
samverka i denna fråga på samma sätt som inom Öresundsregionen. 

Att utveckla nationella och regionala leder för vandring och cykel förbättrar 
närheten till Skånes natur. Texten bör kompletteras med tydligare information om 
kommande regionala leder. Den planerade banvallsleden för cykling mellan 
Brösarp/Maglehem-Kristianstad- Immeln-Älmhult-Linnes Råshult-Växjö är av 
regional betydelse och bör också markeras ut på kartan. 

I texten och i planeringsprinciper kopplat till att främja utbyggnaden av fossilfri 
energi- produktion saknas solenergi. 

Mark- och vattenanvändningskarta behöver utvecklas så att den bättre kan vara ett 
underlag för planering. Främst saknas det framåtsyftande i kartan och mycket av 
planerade satsningar är otydlig markerat. Även i denna karta behöver kommunernas 
översiktsplaner tydligare ligga som grund. Varken i tillhörande text eller karta 
fördjupas frågeställningar gällande havsplanering eller tillhörande 
samverkans grupper. 

Regionplanen ska inte markera ut projekteringsområden, med eller utan uppförda 
vindkraftverk, i kartorna. Regionplanen ska inte hamna på den detaljeringsnivå där 
ansvaret ligger hos kommunerna. Regionplanen behöver anpassa sig till 
kommunernas översiktsplaner och framtagna vindbrukskartor. Regionplanen kan 
med fördel ta upp potentialen och klimatfördelarna med vindbruk, men inte föregå 
ärendehanteringen i kommunerna. 

Fördjupade återkopplingar i yttrandet angående kartorna finns i bilaga 2. 

Trender, utmaningar och omvärld, med särskilt fokus på hur väl 
beskrivningar fångar in den egna kommunens delregionala sammanhang, 
förutsättningar och utmaningar. Behov av utveckling för att bättre fånga in 
varierande förutsättningar inom olika delar av Skåne. 

Regionplanen ska skapa förutsättning för ett hållbart samhälle för invånare, företag, 
organisationer och besökare i Skåne. Regionplanen behöver förstärkas så att den 
verkligen utgår ifrån en helhetssyn, där mellankommunal, regional och 
mellanregional samverkan stimuleras utifrån kommuners delregionala sammanhang, 
förutsättningar och utmaningar. 

Kartorna speglar inte alltid kommuners olikheter, förutsättningar, kvaliteter och 
värden på ett korrekt sätt. De skånska kommunerna är unika, ser funktionellt olika 
ut samt har olika kvaliteter och värden. Kommunerna har därför olika behov och 
olika förutsättningar och därför behöver kommunerna olika planeringsprinciper. 
Utvecklingsmöjligheter behöver beskrivas och lyftas fram i Regionplanen som rör 
både tillväxtmotorer, regionala kärnor och lokala kärnor samt även mindre orter och 
landsbygd, t.ex. utifrån potential för boende, arbete, destinationsutveckling, 
näringslivsutveckling, etc. i hela Skåne. 

15 (17) 



Det är viktigt att Regionplanen med dess planeringsstrategier och 
planeringsprinciper bidrar till att nå ett samlat Skåne som minskar obalansen mellan 
olika delar av Skåne, samt mellan stad och landsbygd. Detta betyder att 
planeringsprinciper kan se olika ut för olika kommuner och detta behöver framgå i 
Regionplanen. 

Utbyggd infrastruktur minskar avstånd så att betydelsen av den geografiska 
placeringen minskar. Prioriteringen att nå ett sömlöst Skåne behöver lyftas fram 
ytterligare i förslaget som idag har en tyngdpunkt mot västra Skåne och 
Öresundsregionen. Regionplanen behöver också innehålla fler mellanregionala 
planeringsprinciper som stödjer utvecklingen av skånska "gränskommuner" baserat 
på deras närhet till närliggande regioner i Södra Sverige. 

Viktiga frågor att arbeta vidare med, antingen inom Regionplan för Skåne 
2022-2040 eller inom det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk 
planering i Skåne. 

Besöksnäringen är en viktig del av det skånska näringslivet. I detta sammanhang 
finns det betydande klimatvinster om allt fler använder sig av kollektivtrafik för att 
ta sig till olika besöksmål. Regionplanen borde kompletteras med ställningstagande 
och planeringsprinciper för en utveckling av kollektivtrafiken som tryggar 
möjligheten att ta sig till viktiga besöksmål. 

Regionplanen anger att landsbygdens roll ska lyftas, inte bara i relation till det 
urbana utan som en självständig och central drivkraft. Enligt Regionplanen är en 
livskraftig landsbygd en förutsättning för att man ska kunna bo, verka och leva i 
hela Skåne. Detta är en mycket bra ansats, men utöver denna text saknar 
Regionplanen planeringsprinciper som direkt stödjer en stark landsbygdsutveckling i 
Skåne. Eftersom största delen av Skåne yta är landsbygd är det viktig att få in 
landsbygdsutveckling bättre in i Regionplanen. När Regionplanen anger "För 
landsbygden behövs utvecklade mobilitetstjänster och hållbara alternativ för bilen" 
får detta inte bli en planeringsprincip som resulterar i nedskärningar i linjer och 
turtäthet på landsbygden. 

Genomförande och uppföljning 

Det är positivt att Region Skåne som en del av genomförandet av Regionplanen vill 
vara ett stöd i en gemensam kunskapsuppbyggnad kopplat till de tematiska 
fördjupningarna. Det är viktigt att kommuner involveras mer i det kommande 
arbetet angående genomförande, uppföljning och kommande revidering av 
Regionplanen. 

Konsekvensbedömning 

Det är av stor vikt att Regionplanens konsekvenser kan utläsas på ett enkelt sätt. I 
Regionplanens konsekvensbeskrivning tydliggörs planförslagets brist på förslag där 
ställningstagande som baseras på avvägningar mellan olika intressen gjorts. Det är 
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planförslagets planeringsprinciper som konsekvensbeskrivs och fokus ligger på 
planeringsprincipernas utmaningar i ett genomförandeskede. För hantering av 
eventuell konflikt med riksintresse hänvisas till framtida kommunal planering. Det 
finns en betydande utvecklingspotential i ett tydligare integrerat arbetssätt mellan 
förslaget till regionplan och framtagandet av dess konsekvensbeskrivning. 

Bilagor 

Samrådshandling Regionplan för Skåne 2022-2040 

Bilaga 1: Förslag på text Tillväxtmotorn Kristianstad - Hässleholm 

Bilaga 2: Fördjupning 

Bilaga 3: Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan 
för Skåne 2022-2040 med tillhörande bilagor 

Sändlista: 

Region Skåne 

Kommunlednings förvaltningen 

Gertrud Richter, samhällsstrateg 

Bengt-Arne Persson, kommundirektör 
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Reservation 

Ärende 10 "Yttrande över Regionplan för Skåne 2020-2040" 

Kommunstyrelsen 2021-04-28 

Sverigedemokraterna yrkade återremiss på detta ärende då vi önskar att man ytterligare 

utreder om regionplanen har högre dignitet än våra egna översiktsplaner. Informationen 

som vi har fått kring detta har varit delad och osäker och Sverigedemokraterna vill ha ett 

tydligare svar innan vi är beredda att ta ett ställningstagande kring yttrande över 

Regionplanen. 

Då vårt återremissyrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

f11~/ 
Ulf Berggren (SD} 





Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Yttrande i mål 4061-21,Håkan Spångberg m.fl. ./. 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2020/408 

Beslut 

Hässleholms kommun yttrar sig till Förvaltningsrätten i Malmö i ovannämnda mål 
enligt vad som framgår av bilaga 1 med bilagor. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 

Moderaternas ledamöter samt Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson Enochsson 
(L) och Björn Widmark (FV) lämnar gemensamt en skriftlig reservation som är 
likalydande med ordförandeförslaget. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD), Karin Axelsson (M), Agneta Olsson 
Enochsson (L) och Björn Widmark (FV) yrkar att kommunstyrelsen ska yttra sig 
enligt ordförandeförslaget. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt bilaga 1 
med bilagor. 

Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till Lena Wallentheims 
förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner ordförandeförslaget bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla ordförandeförslaget 
röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims yrkande röstar nej." 

5 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. En avstår från att rösta. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson 
Enochsson (L), Björn Widmark (FV), Lars Johnsson (M). 

Följande röstar nej: Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), 
Lena Wallentheirn (S), Joachim Fors (S), Ola Lindahl (S), Henrik Backlund (S). 

Följande avstår från att rösta: Lena Svensson (C). 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla Lena Wallentheirns yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars § 70 att förvärva fastigheten 
Hässleholm Brännmästaren 7. Beslutet har överklagats av flera 
kommunmedlemmar. Förvaltningsrätten har nu förelagt kommunen att inkomma 
med yttrande över överklagandena. 

Bilagor: 

1. Socialdemokraternas yttrande med bilagor 
a. Navet AB:s utlåtande 
b. Värdering från Värderingsbyrån 
c. Croisettes värdering 
d. Utkast köpekontrakt 
e. Mail med bud 
f. Forum värdering 

2. Ordförandeförslag (reservation från M, KD, L och FV) 

Sänt till: 
Förvaltningsrätten i Malmö 

Kommunstyrelsen 

Josteciog~ ~ Utdraget bestyrkes 
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BESLUTSFÖRSLAG 

2021-04-19 KLF 2020 / 408 

Yttrande i mål 4061-21, Håkan Spångberg m.fl. ./. Hässleholms 
kommun 

Förslag till beslut 

Hässleholms kommun yttrat sig till Förvaltningsrätten i Malmö i ovannämnda mål enligt vad som 
framgår nedan. 

Yttrande 

Som svar på rättens förelägganden den 14 april och den 19 april 2021 inkommer Hässleholms 
kommun med följande yttrande. 

Yrkande 

Hässleholms kommun bestrider bifall till överklagandena. 

Grunder 

Som skäl för att upphäva kommunfullmäktiges beslut anför samtliga klaganden att priset är för 
högt och överstiger marknadsvärdet. Därmed skulle beslutet vara olagligt och strida mot 
kommunallagen. 

Det finns två värderingar i ärendet utförda på uppdrag av tekniska nämnden. Forum 
Fastighetsekonorni AB bedömer marknadsvärdet vid värdetidpunkten 2020-05-15 till 14 miljoner 
kr. Croisette Real Estate Partner bedömer marknadsvärdet till 18 miljoner kr. 

Det finns också i tekniska förvaltningens utredning ett utlåtande över Forum Fastighetsekonomi 
AB:s värdering utförd av Navet AB som kommer fram till alternativt intervall om 29-37 miljoner 
kr. Därefter har Navet AB även uttalat sig om Croisette Real Estate Partners värdering. I 
tekniska förvaltningens yttrande över värderingen anförs att säljaren anlitat Navet AB med 
uppdrag att sälja fastigheten och att biträda som rådgivare åt säljaren under processen och att 
Navets oberoende vad avser värderingen därmed kan ifrågasättas. Därmed får anses menas att 
Navet AB angett ett för högt värde, eftersom det ligger i säljarens intresse. 

En logisk slutsats av ett sådant resonemang torde vara att i så fall kan värderingarna utförda på 
uppdrag av kommunen (Forum Fastighetsekonomi AB och Croisette Real Estate Partner) visa på 
för låga värden, eftersom det ligger i köparens intresse att priset blir så lågt som möjligt. Det finns 
alltså anledning att ifrågasätta dessa värderingar. 



Det finns dessutom ytterligare en värdering, utförd 2016 av Värderingsbyrån på uppdrag av 
kommunen. Den visar på ett värde på 25 miljoner kronor. Som torde vara känt har 
fastighetspriserna generellt stigit kraftigt sedan dess och det finns inte något som talar emot att en 
ny värdering idag skulle ge ett värde som minst motsvarar förvärvskostnaden. Värderingen 
bifogas detta yttrande. 

Över huvud taget torde det vara svårt att med någon stor säkerhet värdera fastigheten. Även små 
justeringar i till exempel hyresnivåer, byggrättsvärde och riskavdrag samt ändrad detaljplan ger 
stora genomslag i värderingarna. Detta avspeglas i det spann som finns; 14, 18, 25 respektive 
2937 miljoner kronor, där den värdering som anger 25 miljoner kronor troligtvis skulle betinga ett 
betydligt högre värde om den genomförts vid tidpunkten för förvärvet. Vidare framgår av 
exempelvis Croisettes värdering att värderingen förutsätter att fastighetens användningsområde är 
detsamma; skulle man ändra detta kan värdet bli ett helt annat (kapitel 9 och 10 i värderingen). 
Det är kommunens uppfattning att det inte finns anledning att sätta större tilltro till de 
värderingar som visar ett lägre värde än de som visar ett högre. 

Fastigheten är belägen i de mest centrala delarna av Hässleholm och har ett mycket strategiskt 
läge i omedelbar närhet till järnvägen. Det är av stor vikt för kommunens framtida utveckling att 
kunna förvärva sådana fastigheter och därmed kunna ha inflytande över markanvändningen där. 
Kommunen äger flera fastigheter i närheten och genom att förvärva även denna fastighet får 
kommunen ett sammanhängande fastighetsbestånd i de västra delarna av centrum. 

Hässleholm är en viktig knutpunkt för järnvägstrafiken i Sverige. Denna roll kommer att 
accentueras alltmer när de stora satsningar som är på gång vad gäller upprustning av stambanan 
och höghastighetståg blir verklighet. Då är det viktigt att kommunen har mark i stationsnära 
lägen. Markinnehavet ger också kommunen möjlighet att bygga en förbindelseväg mellan 
Magasinsgatan och Viaduktsgatan, vilket skulle ge betydligt bättre åtkomst till området 
omedelbart väster om järnvägsstationen. 

Kommunen har övervägt att förvärva aktuell fastighet tidigare, det var i samband därmed som 
värderingen av Värderingsbyrån gjordes. Av mail från kommunen till säljaren (bifogas i kopia) 
framgår att kommunen vid detta tillfälle, oktober 2018, var beredd att förvärva fastigheten för 26 
750 000 kr. Därefter kom man fram till en köpeskilling av 30 000 000 kr och ett köpeavtal skrevs 
fram (bifogas i kopia). Detta till trots att fastighetens skick vid tillfallet till stora delar var okänt 
och att det bedömdes finnas en stor risk att föroreningar spritts till fastigheten från intilliggande 
fastigheter med troligtvis höga saneringskostnader som följd. 

Det är numera, efter markundersökningar och övrig besiktning, känt att fastigheten inte är 
drabbad av föroreningar mer än marginellt. Denna omständighet talar i stigande riktning vad 
gäller fastighetens värde. Man bör också notera att det enligt mailet även vid denna tidpunkt var 
osäkert vad gällde hyresgäster. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att överlåtelsen av fastigheten inte har skett till ett pris 
som överstiger marknadsvärde. Följaktligen har kommunen inte genom förvärvet understött 
enskild och det har inte varit fråga om ett individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare. 
Därtill är fastighetsförvärvet av ovan anförda skäl en angelägenhet av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens område och medlemmar. Kommunfullmäktiges beslut har således 



tillkommit på ett lagligt sätt och det strider inte heller annars mot lag eller annan författning. 
Överklagandena ska därför lämnas utan bifall. 

Bilagor: 
1) Navet AB:s utlåtande 
2) Värdering från Värderingsbyrån 
3) Croisettes värdering 
4) Utkast köpekontrakt 
5) Mail med bud 
6) Forum värdering 



J'-
Malmö 2020-07-07 NAVET Brännmästaren AB 

Skickat via e-post 

Komplettering angående synpunkter på Croisettes och Forums 

värdeutlåtande för Hässleholm Brännmästaren 7 

Enligt ert önskemål återkommer vi här med komplettering angående det utlåtande vi gjorde 2020-05-

18 på Forum Fastighetsekonomi ABs värdering av Hässleholm Brännmästaren 7 eftersom vi nu även 

tagit del av Croisette Real Estate Partners värdering på samma fastighet. 

Synpunkter på Croisette Real Estate Partners värdering 

Croisettes värdering sammanfattas till 18 mkr. Detta värde om 18 mkr avser enligt Croisette 

nuvarande användning enligt avkastningsmetoden, men som ortsprismetod dvs. när de jämför med 

andra transaktioner på orten så anger Croisette intervallet 18,8-24,1 mkr. Som framtida byggrätt har 

Croisette däremot bedömt värdet till intervallet 27,5-45 mkr baserat på tre olika scenarier utan att 

resonera mer kring risk, tid, exploaterings kostnader och nuvarande kassaflöde etc. De väger därmed 

inte samman värdet på nuvarande användning/kassaflöde och framtida till en helhet . Deras 

indikation om 27,5-45 mkr som framtida byggrätt utan att dessutom ta hänsyn till och räkna med 

nuvarande kassaflöde visar att nuvarande överenskomna pris om 29,5 mkr hamnar inom detta 

intervall som en byggrätt och framtida exploateringsfastighet. 

Kompletterande synpunkter på Forum Fastighetsekonomi ABs värdering 

Generellt är vår bedömning att Forum hamnar på ett lågt värde avseende nuvarande användn ing pga. 

att de tar stor hänsyn till nuvarande vakans, vilket till stor del beror på att nuvarande ägare valt att 

inte göra större uthyrningar pga. pågående försäljningsdiskussioner. Forum hamnar även på ett lågt 

värde avseende framtida användning som byggrätt eftersom de sätter stor risk i bland annat tid, 

detaljplan, exploateringsgrad etc. Forum utgår från en generell köpare (vilket i och fö r sig är korrekt 

när de normalt gör sina värderingar), men i detta fallet är det kommunen som är köpare och som själva 

är den part som har stor möjlighet att påverka och minimera tid och planrisk och därmed bör kunna 
sätta ett betydligt högre värde, vilket vi visat med de olika alternativa intervallen i våra tidigare 
synpunkter per 2020-05-18 på Forums värdeutlåtande. 

Malmö enligt ovan, 

Navet AB 

Martin Larsson 



.. 
NAV ET 

Malmö 2020-05-18 

Brännmästaren AB 

Skickat via e-post 

Ang. värdeutlåtande Hässleholm Brännmästaren 7 

Enligt önskemål återkommer vi här med vå r syn på det utkast till värdeutlåtande för fastigheten Hässleholm 

Brännmästaren 7 som genomförts och presenterats av Forum Fastighetsekonorrii AB inför den föreliggande 

transaktionen med Hässleholms kom mun. 

Forums värdeutlåtande summerar till 14 Mkr. Navets åsikt är dock, allt annat lika, att det istället borde 

summerat till ca 19,5 Mkr, dvs summan av markvärde efter risk- och tidsavdrag om ca 14 Mkr plus angivet 

nuvärde av driftnetto om ca 5,5 Mkr. Detta synes rimligt utifrån att en ägare av fastigheten de facto kan 

tillgodoräkna sig ett kassaflöde under de 10 år som löper fram till en eventuell exploatering. Även med denna 

justering till 19,5 Mkr anser vi att värdet för fastigheten är fö r lågt räknat, vilket förklaras mer nedan. 

I nedanstående tabell presenteras ol ika alternativ till värderi ngsansats, vilka alla bygger på Forums 

beräkningsprincip men med justering av olika parametrar utefter Navets bedömning av erfarenhetsmässigt 

mer korrekta värden. Navets beräkningar resulterar i ett värdeintervall om ca 29-37 Mkr. 

Utförda justeringar grundar sig på en exploateringsgrad om mer normala 40% istället för Forums antagna 

30% och ett byggrättsvärde per BTA som antas vara 2 200 kr/kvm istället för 2 000 kr/kvm . Vi använder vidare 

ett riskavd rag som är lägre jämfört med Forums. Anledningen till detta grundar sig i detta fall på att då det 

är Hässleholms kommun som är köpare bör de med sitt planmonopol kraftigt kunna reducera denna risk 

jämfört med en privat aktör. Vi bedömer vidare att en detaljplan bör kunna uppnås t idiga re än 10 år. Detta 

får en stor effekt på fast ighetsvärdet och illustreras med exemplen 5 och 7 år enligt nedan. 

I tabellen nedan har Forums exempel på nuvärde behållits förutom variationen i tid . Även här anser Navet 

att deras bedömda nuvärde av driftnetton bör kunna va ra någon miljon kronor högre med andra parametrar 

för främst vakans, kostnadsschablon och kalkylränta . 

To mta rea l 
Tro lig stö rsta byggnadsare a, andel av tomta rea 
Tro lig stö rsta byggnadsare a, kvm 
Antage t antal våni ngar ny bebygge lse 
Bruttoarea, kvm BTA 
Byggrättsvärd e , kr/kvm BTA 
Värde vid de taljpla n för bostäde r, kr 
Ri skavdra g 
Markvä rde e fte r ri skavd rag, kr 
Tid till deta lj plan, år 
Kal kyl ränta 
Markvärde efter ri sk- och tidsavdrag, avrundat, kr 

Fo rums, nuvärde av dri ftne tton i 10, 7, 5 år 

Summa markvärde + nuvärde driftnetton 

~lffi: 
[ /ftin Larsson 

Partner 

NAVET AB 
navet.se 
Tel : 042-16 90 30 

Forum 
9241 
30% 

2 772 
5 

13862 
2000 

27 723 000 

25% 
20 792 250 

10år 
4% 

14046499 

5 469000 

19 515499 

HELSINGBORG 
Järnvägsgatan 11 

252 24 Helsingborg 

Alternativ 1 
9 241 
40% 

3696 
5 

18 482 
2200 

40 660 400 
0% 

40 660 400 
5 år 
4% 

33 419885 

3 200000 

36619885 

Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 
9 241 9241 

40% 40% 
3 696 3696 

5 5 
18 482 18482 
2200 2 200 

40660400 40660400 
0% 0% 

40660 400 40660400 

7 å r 10år 
4% 4% 

30898562 27 468 709 

4400000 5 469000 

35 298562 32 937 709 

MALMÖ 
St ora Varvsgatan 11 A 

211 74 Malmö 

9 241 9 241 9 241 

40% 40% 40% 
3696 3696 3 696 

5 5 5 
18 482 18 482 18 482 

2200 2200 2 200 
40660 400 40660 400 40660400 

15% 15% 15% 
34 561340 34561 340 34 561 340 

5 år 7 år 10 år 
4% 4% 4% 

28 406902 26 263 778 23 348403 

3 200000 4 400000 5469000 

31606902 30663 778 28817 403 
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Brännmästaren 7 

Hej , 

När det gäller hyreskontrakten erhöll jag endast muntliga uppgifter, 
då ägaren ej ville redovisa dessa så de sku lle kunna bli offentliga. 
Får anta att de erhålla uppgifterna är korrekta. 

Stefan Nilsson 
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V ARDEUTLATANDE 

Fastigheten Brännmästaren 7 
Hässleholms kommun 

1(6) 

v~iRDERINGSB YRÅN 
Norretullsvägen 15 
29 l 32 Kristianstad 
Tel 044-21 00 90 
Fax 044-10 20 90 

Org nr: 556720-5678 
Styrelsens säte: Ka lmar 
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1 Uppdragsbeskrivning 

1.1 Värderingsobjekt 

Fastigheten Brännmästaren 7 Hässleholms kommun. 

1.2 Uppdragsgivare 

Hässleholms kommun. 

1.3 Syfte 

2(6) 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde, utlåtandet 
avses användas som underlag inför strategiska beslut. 

2 Förutsättningar 

2.1 Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är juni 2016. 

2.2 Ansvarsfrågor 

Fastighetsbeskrivningen avser endast ge en översiktlig information om värderings
objektet. Besiktningen/ inventeringen har ingen självständig betydelse utan syftar 
endast till att ge underlag för marknadsvärdebedömningen. 

Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersöknings
skyldighet eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt JB 4:19. 

Se även bifogade villkor för fastighetsvärderingar . 

2.3 Inventeringsunderlag 

Som underlag för värderingen har fastighetsdatautdrag, kartor, planer, köparens 
och kommunens material legat till grund. Fastigheten har översiktligt granskats av 
undertecknad i maj månad 2016. 

3 Beskrivning 

3.1 Fastigheten 

Fastigheten Brän.nmästaren 7 består av en bebyggd fastighet belägen i centrala 
Hässleholm. På tomten finns flera huskroppar i olika storlekar. Lokalerna används i 
huvudsak som kontor och lager. 

Fastigheten är taxerad som specialenhet (typkod 820) distributionsbyggnad och 
saknar därför taxeringsvärde. 

För detaljerad information om fastigheten hänvisas till bifogat fastighets- och 
taxeringsregisterutdrag. 

En äldre stadsplan finns över fastigheten. Denna medger småindustri. 
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3.2 Läge 

Fastigheten är belägen i Ifässleholm utmed Kungs- och Drottninggatan, se 
kartbilaga. 

Läge och omfattning framgår av kartor i bilaga. 

3.3 Areal 

3(6) 

Fastighetsregistret redovisar en areal om 9241 kvm. En ganska stor del av tomtytan 
är bebyggd och övriga delar utgörs av asfalterade markytor med 
kommunikationsytor och parkeringar. 

3.4 Kort beskrivning 

På värderingsobjektet finns flera huskroppar. 

Byggnaderna är uppförda vid olika tidpunkter . 

Huvudbyggnaden är uppförd i 1 plan och delvis källarplan. Stommar i varierande 
material, delvis i. stål, delvis i betong och h·ä. Fasader till stor del i tegel. Yttertak i 
papp. Gjuten golvplatta. Fönster av typen isolerglas. 

Byggnaden utgörs av en större högdel där bottenplanet används som postsortering 
och hantering av paket. Stålstomme med självbärande plåt i tak. Takhöjd till balk 
uppskattas till 4 meter. Blandad golvbeläggning med klinker/mattor på underlag av 
betong. Merparten av lokalen utgörs av en större, öppen yta. Övriga delar kontor 
och personaldelar. I anslutning till den större lokalen finns i söder en Iastbygga . 
Högdelen är sammanbyggd med en lägre byggnadsdel uppförd vinkelrätt mot 
högdel . Denna del bedöms ha stomme i. varierande material trä/betong/ stål. 
Fasader i tegel och yttertak i papp. lsolerglasfönster. Grundläggning med 
betongplatta. Lokaler i 1 plan. Invändigt finns ett flertal kontorsrum, 
sammanträdesrum, mindre förråd och personaldelar. Ett större matrum finns med 
kök. I övrigt finns omklädningsrum, toaletter och duschar. 

I källarplan, under högdel, finns en uthyrd lokal som används för arkiv. Lokalen 
utgörs av några mindre och ett stort utrymme. Valv finns . Golv beläggning med i 
huvudsak klinker. Bottenbjälklag mot postsortering i betong. 

Garagebyggnad med kontorsdel finns åt väster. Merparten av byggnaden utgörs av 
garage för fordon, 6 st. I norra delen finns en kontorslokal som inrymmer entre, 
kontor, matrum, sammanträdesrum och toalett. Varierande golvbeläggningar i 
laminat/mattor/ klinker. Målade väggar. 

Åt söder finns en mindre byggnad i 2½ plan med källare. Fasader och stomme i 
tegel. Yttertak i plåt. Isolerglasfönster. Hela byggnaden används som kontor för 
olika hyresgäster. Invändigt i gott skick. Golv i laminat/ parkett. Målade väggar. 
God utrustning i kök/ badrum. Ledbelysning. Ventilation med kyla finns . 

Åt norr finns en modulbyggnad. Troligen träkonstruktion med delvis uppreglat 
golv på delar av platta. Invändigt finns flera kontorsrum, sammanträdesrum, 
matrum och toaletter. Ventilationen är uppgraderad. Sammantaget en enklare 
byggnad i modulkonstruktion. 
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Delar av tomten är inhägnad och tomtytan är asfalterad. På tomten finns ett Aertal 
parkeringsplatser som hyrs ut. 

Fastigheten är belägen utmed järnväg och eget spår finns i anslutning till 
huvudbyggnad och lastkaj. 

Uppvärmning sker via vattenburen fjärrvärme . I större post5orteringslokal är värme 
luftburen. 

Ventilation finns i lokalerna och även kyla i kontorsdelar. I arkiv i källarplan finns 
luftfuktare. Brandlarm films i. huvudbyggnad. Fiberanslutning finns. 

Ytor 

Total lokalyta är ca 2300 kvm, varav merparten firn1s i den större huvudbyggnaden. 

Uppvärmning mm 

Uppvärmning sker i huvudsak via vattenburen fjärrvärme. Ventilation finns. 

Skick och standard 

Standard bedöms i huvudsak som normal till god. Yttertaken ses över med jämna 
mellanrum och är enligt uppgift i gott skick. De invändiga ytorna bedöms vara i 
normalgott skick och förbättras under hand. Den mindre kontorsbyggnaden är i gott 
skick. 

4 Värderingsmetoder 
Värderingen grundar sig på ortsprismetoden och avkastningsmetoden. 

4.1 Ortsprismetod 

Med denna metod jämförs värderingsobjektet med fastigheter som omsatts på den 
öppna marknaden. För att erhålla ett material likvärdigt med aktuellt 
värderingsobjekt gallras köp utifrån kriterier som exempelvis regionalt/ lokalt läge, 
försäljningstidpunkt, storlek, standard, virkesförråd etc. Jämförande analyser kan 
exempelvis ske genom nyckeltal som kr/ ha, kr/kvm boyta och K/T. K/ T eller 
köpeskillingskoefficienten avser förhållandet mellan ortsprismaterialets 
!söpeskilling och dess !axeringsvärde. För K/ T-analyser beräknas taxeringsvärdet 
för det aktuella värderingsobjektet utifrån den beskaffenhet som konstaterades vid 
inventeringen. 

Orena köp (familjeförvärv etc.) skall normalt inte förekomma i de databaser som 
Värderingsbyrån använder sig av, undantag kan dock förekomma. 

4.1.1 Aktuellt objekt 

Fastigheten används för eget ändamål och extern uthyrning. 

Försäljningar av lokalhyreshus i Hässleholm har studerats. Förhållandevis få köp 
och skillnaderna mellan objekten är ganska stora, sett till storlek, skick, användning 
och läge. Med hänsyn till de få köpen är det därför inte lämpligt att göra en 
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direktuppskattning av värdenivån utifrån detta material. Sett till de köp som skett -
i jämförelse med värderingsobjektet- så lämpar sig därför materialet bäst som 
referens till kassaflödeskalkylen . 

Indata i kassaflödeskalkylen 

4.1.2 Kalkylperioden 

Kalkylperioden motsvarar en tänkt innehavstid. Kalkylperioden löper från och 
med juni månad år 2016 tilJ och med maj månad år 2026. 

4.1.3 Inflation 

I kalkylen har under hela ka lkylperioden använts ett inflationsantagande på 
1,0 procent. 

4.1.4 Kalkylränta 

Utgångspunkten för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på 
andrahandsmarknaden för statsobligationer med en Löptid motsvarande 
kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelaterad risk. Denna 
riskpremie beror av värderingsobjektets typ, storlek, läge, alternativa 
användningsmöjligheter mm. 

Kalkylräntan har i detta fall bedömts till drygt 9,5%. 

4.1.5 Hyror och hyresrisk 

Fastighetens lokaler är uthyrda. 

Enligt tillhandahållna uppgifter är totalhyran ca 2,5 Mkr. I stort sett kallhyra. 
Posten betalar viss värme och viss el. I övrigt debiteras värme och vatten 
separat. Kostnader för elen fördelas mellan hyresgäster. Lokalytan är ca 2300 
kvm och hyran blir då ca n 00 kr/ kvm och år. Eftersom det är en kallhyra, 
bedöms hyran som god. 

Sett till läge, typ av användning mm, bedöms nivåerna som goda. 

Hyran bör utgöras av en bashyra som är indexreglerad med 100% . 

4.1.6 Drift- och underhåll 

I kalkylen utgår hyran från en kallhyra, där lokalhyresgäst står för drift och 
inre underhåll. Övriga kostnader, förutom allmän skötsel och yttre underhåll, 
ligger på hyresgäster. Här bedöms en genomsnittlig kostnadsnivå till drygt 100 
kr/kvm i snitt för ytorna vara rimligt. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts ligga på 1 % per år. 

4.1.7 Fastighetsskatt 

Fastighetsskatt utgår ej då fastigheten är klassad som specialenhet. 
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4.1.8 Restvärde 

Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av 
kalkylperioden. Restvärdet har bedömt<; genom att dividera det 
prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 
långsiktigt direktav kastningskra v . 

Direktavkastningskravet på denna typ av fastighet bör ligga på drygt 8%, sett 
till fastighetstyp, läge och användning. 

4.1.9 Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för fastigheten ligger på ca 25 Mkr 
(se kassaflödesanalysen, bilaga 1). Värdenivån ger ett värde per kvm lokalyta 
om drygt 10800 kronor, vilket i sammanhanget är en hög nivå med tanke på 
läge och användning. Hyrorna är emellertid på en mycket god nivå. 

5 Slutsats 
Med hänsyn till ovanstående slutsatser, bedöms värdet av fastigheten i nuvarande 
skick och med en användning som lokalhyreshus, uppgå till: 

Tjugofemmiljoner / 25 000 000 / kronor 

Juni månad år 2016 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en nomial försäljning på den öppna 
marknaden vid en viss angiven värdetidpttllkt. Ett marknadsvärde kan inte bestämmas eller 
beräknas, endast bedömas. 

Bilagor: 
1. Kalkyl 
2. Fastighets- och taxeringsregisterutdrag 
3. Ortsprismaterial 
4. Villkor för värdeutlåtande 

Kristianstad 2016-06-09 

Stefan Ni lsson 

AUKTORISERAD 
FASTIGHETSVÄRDERARE 

SAM HÄLL SBYGGARNA 



~-
Kalkyl för kassaflöde ~-

Kommun Hass lehohn 

~ 
Fm;tighet Briinnmä.s tar<'n 7 

Kblhlll1:lfl ::!,1) 1(,.()t,.0 1 

V:tnkår 
lu,.,-r11111:,\•.ink· 

~ l\-pk,-xl i'l20 

2016 201 7 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Inflation: 1.0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% ~ Kalkyl ränta: 9,8% 9.8% 9,8% 9,8% 9.8% 9.8% 9.8% 9,8% 9,8% 9.8% 9,8% 

~ 
Vakans 

~ Bostäder: 
Loka ler: :'t,11'}-. 5,11% :i,tl% 5,1.,.4 'i0% 5Jl'% )J}'l-i, .5_l)¼ jJJ'¼ S.<I"¼. 5,0% 

Garage mm 
Total vakans 5J)'!,,. ).~,. 5.IW. 5,(1'i S.11% ;_O"{. :-.<,-,. 5.fft'. s.cm 5.f~{; 51r¼> 

lnläklt"r o<"h koslnadtr A r I arddut 

Kr/k vm 2016 201 7 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Hyra bostäder(+) 
Hyra Lokaler {+) ( I 087) I 459 2 525 2 550 2 576 2 602 2 628 2 654 2 680 2 70 7 2 734 I 150 
Hyror garage mm(+) 
Varav intäkter löpande kontrakt 
Hyresrisk bostäder (-) 
Hyresrisk lokaler (-) (54) -73 -126 -128 -129 -130 - 13 I . ) 33 -134 - 135 -I 37 -58 
Vakans garage mm (- ) 

I hyrorna ingående rabatter och tillägg: 
Tillägg(+) 
Raball(-
Summa intäkter I 386 2 399 2 423 2 447 2 472 2496 2 52 1 2 546 2 572 2 598 I 093 

Dnft och underhåll (-) (110) - 148 -256 -258 -26 1 -263 -266 -269 -271 -274 .277 -1 16 

lnvest./hyresgastanp (-) 
Fastighelsskatl (-) 
Fastighctsskatl åter ( +) 
Tornträllsav ald (-) 
Driflnrtto: (923 ) I 238 2 143 2 165 2 186 2 208 2 230 2 253 2 275 2 298 2 321 976 

Avk.astningsviirde (beräknat) 

Nu \•ärdc dritlnetto. 13728 Dedöm1 \ätdc pc, hm 10 800 
Bedömt \':i rde/ta..'iemt värde 

Nuvärde restvärde. 11195 Brottok:1 p1tal1serinssfakt0r 10,5 

M,irknadsbascr:11 avkastningsviirdr 24923 Tkr Dtrekravkastnmg. fö rsta året 

Onftnc!f<Vm::irknadsvärde 8-4% 

Bilaga I 
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Fastighet 

Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i 
Hässleholm Brännmästaren allmänna delen inskrivningsdelen 

7 

Nyckel: 

120643492 

Distrikt 
Hässleholm 

Adress 

Adress 

Drottninggatan 2-4 
281 48 Hässleholm 

Kungsgatan 1 
281 48 Hässleholm 

Läge, karta 

Område N 

1 

Areal 

Område Totalareal 

Totalt 9 241 kvm 

Lagfart 

Ägare 

556583-1202 

Bränn mästaren AB 

Box 38 
281 21 Hässleholm 

2000-04-14 

Distriktskod 

101330 

(SWEREF 99 TM) 

6224602.3 

2001-05-21 

E (SW ER EF 99 TM) 

423210.4 

Därav landareal 

9 241 kvm 

Andel 

1/ 1 

lnskrivningsdag 

2000-02-14 

Sida 1 av 3 

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen 
2016-05-26 

Registerkarta 

HÄSSLEHOLM 

Därav vattenareal 

Akt 

924 

https://fastighetsok.metria.se/fsok/SokPaBeteckning.seam?beteckning=s%C3%B6sda... 2016-05-30 

1 
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Ägare Andel 

Köp (även transportköp) : 2000-01-28 
Köpeskilling : 300.000 SEK, avser hela fastigheten . 

Anmärkning: Namn 00/1734 
Anmärkning: Beviljad 00/992 

Inteckningar 

Totalt antal inteckningar: 1 

Totalt belopp : 6.800.000 SEK 

Sida 2 av 3 

lnskrivningsdag Akt 

Nr Belopp 

1 6.800.000 SEK 

lnskrivningsdag 

2000-02-14 

Akt 

925 

Anmärkning: 
Beviljad 00/991 

Rättigheter 

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Ändamål Rättsförhålla nde 

Vatten och avlopp Last 

Övrig berörkrets, med rättsförhållande: 

Förmån 

Last 

Hässleholms Vatten Ab 

Hässleholm Brännmästaren 7 

Bi ldningsåtgärd: Ledningsåtgärd 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 

Planer 

Stadsplan 

Stadsplan 

Stadsplan 

Taxeringsuppgifter 

Taxeringsenhet 

Specialenhet, distributionsbyggnad (820) 

237686-3 

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet. 

Rättighetstyp 

Ledningsrätt 

Datum 

1949-08-12 

1973-11-30 

1976-03-12 

Uppgiftsår 

2015 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form 

556583-1202 1/1 Aktiebolag 
Brännmästaren AB 
Box 38 
281 21 Hässleholm 

Åtgärd 

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum 

Tomtmätning 1936-01-25 

Sammanläggning 1936-08-04 

Rättighetsbeteckning 

1293K-00/26 .1 

Akt 

Ägandetyp 

1183K-A32 

11-HLM-567 /73 

11-HLM-641/76 

Taxeringsår 

2014 

Lagfart eller Tomträtt 

Akt 

1183K-078 

https ://fastighetsok. metria.se/fsok/So kPaBeteckni ng.seam ?beteckning=s%C3 %B6sda.. . 2016-05-30 
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Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering 

Ursprung 

Hässleholm Hässleholm 85 :78, 85:79 

Tidigare Beteckning 

Beteckning 

L-Hässleholm Garvaren 6 

Ajourförande inskrivningsmyndighet 

Lantmäteriet 

Co pyright 1~) 2015 Metna 

Datum 

1976-09-24 

2000-04-14 

Omregistreringsdatum 

1991-09-25 

Telefon: 0771-63 63 63 

Sida 3 av 3 

Akt 

11-H LM-65 7 /76 

1293K-00/26 

Akt 

1183-927 

Källa : Lantmäteriet 

https:/ /fastighetsok.metria.se/fsok/Sok PaBeteckning.seam ?beteckning=s%C3 %B6sda. .. 2016-05-30 



LANTMÅTERIMYNDIGHETEN 

Hässleholm 
Förrättning 

Fastighetsreglering berörande Hässleholm 88:1, 
Brännmästaren 2 och 7 samt lednlngsrätts
åtgärd. 

;;-;z;__ 
Bo Walter 

Fastighetsrättslig beskrivning, aktbilaga BE 1 

Nytillkommen gräns: 1 - 2 - 3 

KARTA 
Upprättad 

2000 
Kommun 

Hässleholm 
Registerområde 
Hässleholm 

Årendenr 

KLM 28/2000 
Län 

Skåne 

Förrättningen ar registrerad I fastighetsr&gistret 
Reglstrerlngsdatum För lantmäterimyndigheten 

2000-04-14 

Teknisk beskrivning 

Aktbilaga 

KA 1 

Fig 1 och 2 till Brä=::::t~~90'l 
-,-- --~ga~g 

1 25738.144 112910.524 dubblasfalt 
2 25728.375 112918.128 staketstolpe 
3 25721.305 1129-40.057 staketstolpe 

-

I --r!) 11 --~ -- \ 
--------':.., 

KAPSYLEN ; 

2 I 
I 

I 
- -- /-- -- -I ---./ 

Nygitt.ln --

C HÄSSLEHOLM 1~ 88:1 

R /J \ 
0 \ 

Framställd genom 

Ny mätning 
F!lr d&t tekniska Innehållet svarar 

Bo Walter 

c___ _________ - - --- ·· - -

0 \
\ 

Koordinatsystem 

RT R01 5g V 62:14-15 
Reg karta, Ulgesanglvn!ng 

Hlm32, Eko 03354 
Betec:knlngsstandard 

HMK-Ka.D 

1293K.. 00/ 2 6 
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Försålda lokalhyreshus 

Fastighet Adress Köpedatum Köpare Pris Tkr Kr/kvm Värdeår Totalyta 

IDET 16 Finjagatan 2 2016-01-19 PINGSTFÖRSAMLINGEN I HÄSSLEHOLM 4 900 5 632 1987 870 

KUGGEN 13 Dragarevägen 1 2015-12-01 Secore Hässleholm AB 50400 3 923 1983 12 848 

VERKSTADEN 7 Kaptensgatan 2 2015-11-02 Stafvre Förvaltning AB 2 744 12 473 1979 220 
SAMSKOLAN 1 Torsgatan 2 2015-06-01 T-Consulting AB 650 4 333 1960 150 
SKOMAKAREN 9 "Adress saknas" 2013-05-10 2 J Fastigheter Ab 2 600 11207 1950 232 

TRÄNGAREN 1 Löjtnant Granlunds Väg 2 2012-08-16 Karlsson Fastigheter I Hässleholm Ab 3 500 4 386 1959 798 
FINJA-MÖLLERÖD 2:8 Garnisonsvägen 5 2012-06-01 Finjasjö Fastigheter Ab 3 200 5 818 1986 550 
LILLE MATS 2 "Adress saknas" 2012-05-10 Ab Hässleholmsbyggen 6100 3 640 1982 1676 
KANSLISTEN 1 Kanslihusvägen 13A 2012-03-30 Bonis Fastighet Ab 10 500 4805 1950 2185 
LÖDKOLVEN 2 Okvägen 8 2012-01-04 Ahnell&Partner Revisionsbyrå Ab 4 275 7 383 1983 579 

LYCKORNA 6 Växthusvägen 2 2011-06-20 Finja Aktiebolag 10 500 10 396 1990 1010 

BYGGAREN 3 Bokebergsgatan 5 2011-05-23 Ditt Hem Kontorshus Hässleholm Ab 12 000 7 634 2002 1572 

uJ 



Villkor för värdeutlåtande 

Nedanstående villkor gäller för värderingar, analyser eller andra liknande uppdrag utförda av 

Värderingsbyrån, såvida ej annat framgår av värdeutlåtandet. 

Värderingen omfattar den/de fastigheter som anges i värdeutlåtandet. De rättigheter och 

skyldigheter som följer med fastigheten/-erna framgår av bifogat utdrag från 

Fastighetsdatasystemet. Uppgifter från FDS har förutsatts vara korrekta om inga andra 

uppgifter framkommit från ägare/uppdragsgivare eller annan, avseende servitut, arrende 

eller andra rättigheter och skyldigheter och dessa uppgifter kan styrkas på något sätt. 

Information som värdeutlåtandet innehåller och som erhållits via ägare, uppdragsgivare, 

ombud, arrendator m.fl., har förutsatts vara korrekt. Detta avser t.ex. areor, ytor, 

hyresnivåer, kostnader mm. Kontroll av lämnade uppgifter sker endast genom en 

rimlighetsuppskattning. 

Kontroll av miljöskador eller negativ miljöpåverkan på värderingsobjekt eller angränsande 

områden har ej skett. Värdeutlåtandet gäller endast under förutsättning att 

värderingsobjektet inte är utsatt för belastning från miljöskador eller i behov av sanering 

eller annat ansvar enligt Miljöbalken. Värderingsmannen/Värderingsbyrån ansvarar således 

ej för skada som kan drabba ägare, uppdragsgivare eller annan till följd av att 

värdebedömningen blivit felaktig på grund av att värderingsobjektet ska saneras eller har 

annan miljömässig belastning. 

Beskrivning av värderingsobjekt grundar sig på en översiktlig okulär besiktning och uppfyller 

ej köparens undersökningsplikt eller säljarens upplysningsplikt enligt 4 kap Jordabalken. 

Något ansvar för dolda fel eller förhållanden i byggnadens konstruktion, rör, el, ventilation, 

värmesystem eller mark tas ej av värderingsrnannen/Värderingsbyrån då endast en okulär 

översiktlig besiktning utförts. Ansvar för fel och brister i värderingsobjektet ligger således 

helt utanför värdeutlåtandet. 

Värdebedömningen i värdeutlåtandet gäller vid den värdetidpunkt som angivits. 

De bedömningar som gjorts via olika avkastningsmetoder för att spegla framtida utveckling 

är inga utfästelser utan endast bedömningar avseende en möjlig framtida utveckling. 

Värderingsbyrån tar inget ansvar för om uppdragsgivaren använder värdeutlåtandet till annat 

än det som angivits i utlåtandet eller om utlåtandet används av annan än uppdragsgivaren. 
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1 UPPDRAGSBESKRIVNING 

VÄRDERINGSOBJEKTET Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Bränn mästaren 7 som består av tre små byggnader med 

kontor och garage, samt en stor distribution/lagerbyggnad. 

SYFTE Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde samt förhandsvärde på 

byggrätter vid tre stycken olika scenarier. Marknadsvärde innebär en försäljning på en öppen och 

oreglerad marknad. Observera att summan av värdet enligt pågående användning tillsammans 

med värdebedömning av byggrätter inte utgör totalt värde vid beaktande av 

utvecklingspotential, då rivning av byggnad måste genomföras för att realisera byggrättsvärdet. 

UPPDRAGSGIVARE 

VÄRDETIDPUNKT 

ALLMÄNNA VILLKOR 

BESIKTNING 

VÄRDERINGS

UNDERLAG 

MILJÖBELASTNING 

Enligt uppdragsgivaren kommer värderingen att användas som underlag vid finansiering. 

Hässleholm Kommun, via Karl Lahtela 

Maj 2020 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad 

fastighetsvärderare som för icke auktoriserade värderare. Croisette AB tillika deras dotterbolag, 

ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för 

värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Besiktning utfördes 2019-05-07 av Felix Fahlberg. Johannes Thornberg närvarade som 

representant för fastighetsägaren. 

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Hyresintäkter 

• lnvesteringsprospekt 

• Hyresdebiteringslista 

• Förhandlingsöverenskommelse 

• Uppgifter om faktiska drift- och underhållskostnader (från investeringsprospekt) 

• Inhämtade tekniska uppgifter från fastighetsägare vid besiktning 

I bilaga återfinns utdrag ur fastighetsregistret. Av dessa bilagor framgår bland annat lagfaren 

ägare, adressuppgifter, planförhållanden, servitut med mera, inteckningar och 

taxeringsuppgifter. 

Någon bedömning av omfattning och kostnader för eventuell miljösanering har inte genomförts. 

I värdebedömningen har hänsyn inte tagits till en eventuell kostnad på grund av miljöbelastning 

(se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Croisette Valuation & Analysis AB 

Besöks- och postadress: Propellergatan 2, 21115 Malmö. www.croisette.se 
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Enligt överenskommelse med uppdragsgivaren skall värdebedömningen i första hand utgå från 

ett marknadsvärde för fastigheten som den är idag och i andra hand utifrån tre scenarion där 

värderingsobjektet utgör exploateringsfastighet utifrån olika förutsättningar redovisad nedan. 

Observera att detaljplanen idag anger småindustriändamål och att annat ändamål på fastigheten 

inte vunnit laga kraft vid värderingstidpunkten. 

Vid bedömning av värderingsobjektet som exploateringsfastighet förutsätts att: 

• Scenario 1 - Bostäder, 3 våningar: Marknadsvärdebedömning avseende byggklara 

byggrätter för bostäder inom värderingsobjektet. Det bedömda värdet förutsätter att 

värderingsobjektet omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan som tillåter en byggrätt 

om ca 11 000 kvadratmeter BTA, motsvarande en exploateringsgrad om 40 % av 

fastighetsa realen och maximal byggnadshöjd om tre våningar. Eftersom den totala 

byggrätten inte är fastställd, kommer värdet att redovisas per kvadratmeter BTA, där 

alla kvadratmeter värderas lika. 

■ Scenario 2 - Bostäder, 4 våningar: Marknadsvärdesbedömning avseende byggklara 

byggrätter för bostäder inom värderingsobjektet. Det bedömda värdet förutsätter att 

värderingsobjektet omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan som tillåter en byggrätt 

om ca 15 000 kvadratmeter BTA, motsvarande en exploateringsgrad om 40 % av 

fastighetsarealen och maximal byggnadshöjd om fyra våningar. Eftersom den totala 

byggrätten inte är fastställd, kommer värdet att redovisas per kvadratmeter BTA, där 

alla kvadratmeter värderas lika. 

• Scenario 3 - Bostäder och centrumverksamhet: Marknadsvärdebedömning avseende 

byggklara byggrätter inom värderingsobjektet per möjlig upplåtelseform. Det bedömda 

värdet förutsätter att värderingsobjektet omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan 

som tillåter en byggrätt om ca 13 000 kvadratmeter BTA, motsvarande en 

exploateringsgrad om 40 % av fastighetsarealen och maximal byggnadshöjd om cirka 

tre till fyra våningar. I scenariot är det tänkt att centrumverksamheten i huvudsak 

placeras i bottenvåning. Eftersom den totala byggrätten inte är fastställd, kommer 

värdet att redovisas per kvadratmeter BTA och segment, där alla kvadratmeter inom 

samma segment värderas lika. Byggrätterna fördelas i segmenten med följande andel 

av totalt tillåten byggrätt: 

o Cirka 10 000 kvadratmeter BTA bostäder 

o Cirka 3 000 kvadratmeter BTA centrumverksamhet 

Croisette Valuation & An alysis AB 

Besöks- och postadress: Propellergatan 2, 21115 Malmö. www.croisette.se 



2 VÄRDERINGSOBJEKTET 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget intill järnvägen i centrala 

Hässleholm. Allmänna kommunikationer finns i form av tåg 

samt buss med station på ett par hundra meters avstånd 

Större trafikleder finns på cirka fyra kilometers avstånd. 

Närområdet består i huvudsak av bostadshus samt 

järnvägsspår. Service, såsom dagligvaruhandel, bank, 

postservice, skolor och vård finns i närheten av objektet. 

Croisette Valuation & Analysis AB 
Besöks- och postadress: Propellergatan 2, 21115 Malmö. www.croisette .se 
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Tomt 

Markarealen för värderingsobjektet uppgår till 9 241 

kvadratmeter. De obebyggda delarna av värderingsobjektet 

utgörs huvudsak av parkeringsplatser och 

kommunikationsytor. 

Pia nförutsättn i ngar 

Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan antagen juni 

1975. Planbestämmelser anger område för 

småindustriändamål med en högsta byggnadshöjd av 2 

våningar. 

Värderingen förutsätter att nödvändiga myndighetslov har 

erhållits innan byggnadernas uppförande. Byggrätten 

bedöms vara fullt utnyttjad. 

Croisette Valuation & Analysis AB 
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Uthyrbar area 

Den totala uthyrbara arean uppgår till 2 683 kvadratmeter, 

fördelat enligt tabellen intill. 

Majoritet av ytan utgörs av en postterminal/postlager som i 

dagsläget står vakant. Övrig yta är kontor- och lageryta som 

är fördelat till sex olika hyresgäster 

Crolsette Valuation & Analysis AB 
Besöks- och postadress: Propellergatan 2, 21115 Malmö. www.croisette.se 

5 av 24 
2020-05-22 

Brännmästaren 7 



Byggnadsbeskrivning 

Byggnadernas yttre skick bedöms överlag som normalt 

med hänsyn till dess nybyggnadsår. Fönster, fasad och tak 

är i gott skick. Byggnadens inre skick och installationer 

bedöms överlag som normalt med hänsyn till dess 

nybyggnadsår. Ventilation och uppvärmningssystem är 

enligt uppgift i gott skick. 

Lokalernas bedöms ha ett gott skick och standarden 

bedöms vara normal. I våtrummen utgörs ytskikten av 

klinker i kontorsbyggnaden och linoleummatta i övriga 

byggnader samt vitmålade väggar. Ytskikten i övriga rum 

består i huvudsak av klinkerplattor samt linoleumgolv och 

vitmålade väggar. 

lnvesteringsbehov 

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har 

bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 

Croisette Valuation & Analysis AB 
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3 GENERELLA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 
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I skrivande stund sprider Coronaviruset, Covid-19, sig för fullt över hela världen. Karantän av städer och regioner, minskat 

resande och export/import av varor har redan lett till stora reaktioner på börsen, som rasat under de senaste veckorna. Vi har 

ännu inte sett varken toppen av smittspridningen eller konsekvenserna av viruset och det är därför omöjligt att prognostisera 

det ekonomiska läget under första halvåret 2020. Det enda vi vet i dagsläget är att världsekonomin befinner sig ett mycket 

allvarligt läge. 

Många namnkunniga ekonomer flaggar upp för att denna lockdown måste få ett stopp annars kommer de ekonomiska 

konsekvenserna från denna pandemi bli långt värre än konsekvenserna från själva viruset. Undertonen är att vi bör låta 

befolkningen återgå till sin vanliga vardag, låta virusspridningen ha sin gång och fokusera skyddsinsatserna till riskgrupperna. 

Bedömningen är en långvarig lockdown innebär att allt fler verksamheter, i synnerhet handel, restaurang och hotell, riskerar 

att gå i konkurs och en större del av befolkning riskerar att bl i arbetslösa. Det största hotet mot den inhemska ekonomiska 

utvecklingen som i allra högsta grad drabbar fast ighetsbranschen är arbetslöshet, vilket skapar en ond spiral som hämmar både 

konsumtion och tillväxt. 

De noterade fastighetsbolagen har inte undgått de stora fallen på börsen. Från mitten av februari till och med mitten av mars 

har fastighetsindex fbindex sjunkit med drygt 40 procent. Det är dock lätt att glömma bort vilken nivå vi föll från, en historisk 

hög. Ffbindex var i mitten av mars på samma nivå som för ett år sedan. Noll utveckling på ett år är en ingen lyckad utveckling 

men inte heller någon anledning till panik. 

De bolag som bedöms klara sig bäst genom denna kris är bolag med ett större innehav av bostäder och samhällsfastigheter, 

som fortsatt kommer vara en bristvara. I en lågkonjunktur kommer troligtvis hyresbostaden att vara ett än mer attraktivt 

boendealternativ medan det kommer att bli tuffare för nyproducerade bostäder upplåtna med ägande- eller bostadsrätt. För 

fastighetsägare med ett stort inslag av hotell, handel och restauranger spås en tuffare framtid. Apoteksbranschen går 

naturligtvis bra i dessa tider, även livsmedelsbutiker bör ha en relativt god försäljning i tider då befolkningen bunkrar och 

restaurangbesöken ställs in. Möjligen kan även lågprissegmentet klara en lågkonjunktur bättre än sällanköpshandel inom bland 

annat konfektion och skönhet. 

Denna kris kommer även påverka fastighetsbolagens finansiering. Stor del av de större fastighetsbolagens fi nansiering har 

under de senaste åren skett på kapitalmarknaden. I tider av kris kommer kapitalmarknadens aktörer att omvärdera risk och 

lånat kapital kommer att bli dyrare. Räntorna kommer att sänkas och stödpaket kommer att erbjudas. Inledningsvis har 

Riksbanken stödköpt obligationer, sänkt utlåningsräntan till banker samt tagit fram ett stödpaket om 500 miljarder. 

Stödpaketet ska användas till korttidutlåning för att rädda livskraftiga företag. Regeringen har även kommunicerat att de tagit 

fram ett flertal krispaket. Statliga Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till 

små och medelstora företag. Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till 

exportföretagen. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN 

förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då. 

Sammanfattningsvis kommer det att finnas en uppsida för fastigheter på andra sidan av denna kri s, med låga räntor och fortsatt 

brist inom vissa segment. 

Croisette Valuation & An alysls AB 
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4 OBJEKTETS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Transaktionsmarknaden Miljarder kronor 

200 

Transaktionsvolym Sverige 

Transaktionsmarknaden för industrisegmentet har generellt varit 

god under de senaste åren. Framförallt har lager- och 

logistikfastigheter varit starkt efterfrågade av investerare, särskilt 

på grund av ökad andel e-handel och därigenom stark efterfråga på 

lagerlokaler. Detta avser främst moderna logistikanläggningar i 

goda logistiklägen med närhet till större motorleder och/eller båt

eller tågtrafik. Köpare i detta segment har främst varit nationella 

aktörer som är specialiserad mot den här typen av fastigheter. 

I Skåne har transaktionsmarknaden varit god under 2018 såväl som 

2019. Bankerna börjar dock strama åt utlåningen och minska sin 

exponering mot det kommersiella fastighetssegmentet något. 

Överst till höger illustreras transaktionsvolymen i Sverige och längst 

ner visas transaktionsvolymen Hässleholms kommun. 

Transa ktionsvolymen ligger på relativt jämn nivå under de senaste 

åren bortsett från rekordåret 2018. Transaktionsvolymen för lager

och logistikfastigheter uppgick till cirka 4 miljarder för lager- och 

logistikfastigheter i Skåne år 2019, där majoriteten av 

transaktionerna skedde i Malmö. 
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Hotell 

Övrigt 

Transaktionsaktiviteten kan dock komma att påverkas av det i Miljoner kronor Transaktionsvolym Hässleholm 

skrivande stund virusoron (Covid-19) som påverkas oss globalt. En 500 

långvarig period av oro och sjukdom kommer leda oss till sjunkande 

ekonomisk aktivitet, vilket vi redan nu har kunnat notera på 

hotellbranschen. Minskad ekonomisk aktivitet leder till fallande 400 

BNP med en rad följande marknadsförändringar. Hur mycket 

pandemin kommer att påverka fastighetsmarknaden är oklart, en 

långvarig pandemi kommer sannolikt att leda till att risk 

omvärderas och riskvilja minska. I nuläget bedöms fastigheter med 

högre risk vara extra känsliga. Mest känsliga bedöms i nuläget vara 

fastighetsbolag/fastigheter som gjort sig beroende av 

obligationsmarknaden för sin finansiering samt branscher såsom 

hotell , restaurang och detaljhandel. 

Den mest sannolika köparen av värderingsobjektet bedöms vara 

kommunen, en egenanvändare som har för avsikt att nyttja 

lokalerna för den egna verksamhetens räkning eller en aktör som 

arbetar med fastighetsutveckling och som kommer ta till vara på 

värderingsobjektets utvecklingspotential, till exempelvis utveckling 

av bostäder. 
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Hyresmarknaden 

Befolkningsmängden i kommunen uppgick i slutet av 2019 till 

cirka 52 100 invånare, vilket gör Hässleholm ti ll den 5:e största 

av Skåne läns 33 kommuner. Befolkningsutvecklingen i 

kommunen är positiv och antalet invånare har ökat med 3,8 

procent de senaste fem åren, vi lket motsvarar cirka 1 890 

personer. Befolkningsutvecklingen för hela landet var under 

samma period 6,0 procent och för Skåne län 6,9 procent. 

• !• 
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52145 5 

32,1% 23 

256062 24 

2,11 23 

19,2% 18 

7,06 23 

9,6% 25 I slutet på 2018 gick det cirka 2,11 invånare per bostad i 

kommunen, liknande nivåer med landet i övrigt. Ägarstrukturen 

för flerbostadshus i kommunen karaktäriseras av en hög andel 

lägenheter ägda av privata aktiebolag, cirka 42,5 procent. Av 

kommunens cirka 6 000 hyresrätter ägs runt 19 procent av 

allmännyttan, vilket kan jämföras med medelnivån för länets 

kommuner om 39 procent. Cirka 26,4 procent av lägenheterna 

i flerbostadshus är upplåtna med bostadsrätt. 

* Placenng vid rankmg av Sk6ne lons 33 kommuner 

Hässleholms kommun placerar sig på 255:e plats i Svenskt 

Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet 2018. 

Andelen nyföretagande per tusen invånare har varierat mellan 

8,9 och 10,5 företag de senaste fem åren och uppgick under 

2017 till 8,9, vilket kan jämföras med rikssnittet kring 11,8. 

Bergendahl Food AB, Ballingslöv AB och Backer AB är några av 

de största privata arbetsgivarna kommunen. 

Medianinkomsten i kommunen är cirka 256 062 kronor, 222:a 

högsta nivån av Sveriges 290 kommuner. 

Vid exploatering och utveckling av området är 

värderingsobjektet beläget i ett bedömt A-läge inom 

kommunen. Efterfrågan på bostäder i Hässleholms kommun 

bedöms som relativt god på grund av de senaste årens 

befolkningsökning. För lager/industri bedöms 

värderingsobjektet vara beläget i ett C-läge inom kommunen. 

Prognosen för det närmaste året är att hyresmarknaden för 

objekt liknande värderingsobjektet är fortsatt god men 

begränsad med hänsyn till att de flesta verksamhetsutövarna 

själva äger lokalerna i vilka de bedriver verksamheten i. 

Marknadsmässiga hyresnivåer avseende lager/industri i ett 

bedömt C-läge i Hässleholms kommun bedöms i huvudsak 

variera mellan 325 - 525 kronor per kvadratmeter uthyrbar 

area. För bostäder i ett bedömt B-läge i kommunen bedöms 

hyresnivån i huvudsak att variera mellan 1 450 - 1 600 kronor 

per kvadratmeter. Vakanserna i ett läge motsvarande 

värderingsobjektets bedöms vara runt 9 procent. 
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5 VÄRDERINGSMETODIK 

MARKNADSVARDE 

MARKNADSVARDE

BEDÖMN I NG 

ORTSPRISMETOD 

AVKASTNINGSMETOD 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på en öppen och 

oreglerad marknad. 

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av en ortsprismetod och 

avkastnings metod. 

Utifrån resultaten av dessa metoder görs en samlad bedömning av marknadsvärdet. 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande 

egenskaper, exempelvis utifrån objektstyp, läge, hyresgästssammansättning. Köpeskillingarna 

normeras sedan vanligtvis per kvadratmeter uthyrbar area alternativt någon annan värdebärande 

parameter såsom hyresintäkt eller taxeringsvärde. 

Hänsyn tas till eventuell värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. 

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar (driftnetto) samt det restvärde som 

fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de 

direktavkastningskrav som kan härledas från ortsprismetoden. 

Driftnetto erhålls genom faktiska eller bedömda hyresintäkter reducerat med drift- och 

underhållskostnader samt eventuell fastighetsskatt, tomträttsavgäld och vakans-/hyresrisk. 

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga 

används i den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om 

värderingsobjektets betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar 

marknadsmässiga förväntningar baseras kalkylen istället på värden som bedöms va ra normala för 

det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till rådande marknadssituation. 

Croisette Val uation & Ana lysis AB 
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En ortsprisundersökning av såväl lagfarna som kända bolagsköp har genomförts med utgångspunkt i nedan redovisade 

förutsättningar och gallringsskäl. 

Fr.o.m. 

Typkod 

Kommuner: 

Bortgallrade köp 

2015-01-01 

325 och typkodsserie 400 

Hässleholm 

Total area< 1 000 m2 

Större portföljer med övervägande del annan geografisk placering 

Köp som skett med exekutiv försäljning 

Köp utan redovisad köpeskilling 

Köp mellan parter med tydlig intressegemenskap 

Det har sedan 2015 genomförts ett 260-tal köp av industrienheter (400-serien) och hyreshusenheter, huvudsakligen lokaler 

(325) i Hässleholms kommun , efter gallring av köp kvarstår 35 köp. 

Objekten har sålts till priser som i huvudsak varierar mellan 2 000 och 7 600 kronor per kvadratmeter uthyrbar area med ett 

genomsnitt kring 3 800 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Det förekommer dock transaktioner med köpeskillingar som 

understiger intervallet. Objekt i den nedre delen av prisintervallet avser främst objekt utanför Hässleholms tätort, såsom Vittsjö 

och Hästveda . Majoriteten av objekten ligger utanför Hässleholms tätort och anses inte vara jämförbart med 

värderingsobjektet. 

Nedan följer ett urval av jämförbara affärer. 

I juli 2018 förvärvade Kullenberg i Malmö Fastighetsförvaltning fastigheten Muttern 1. Den uthyrbara arean uppgår till 4 380 

kvadratmeter. Cirka en femtedel av detta avser kontor. Resterande del avser lager. Värdeåret uppgår till 1990. Köpeskillingen 

uppgick till 18 miljoner, motsvarande cirka 4100 kronor per kvadratmeter. 

I oktober 2018 förvärvade Pahl Fastigheter fastigheten Grimman 2 av Exakta Creative. Fastigheten är belägen i södra delen av 

Hässleholm och har 2 360 kvadratmeter uthyrbar area. Av detta är majoriteten kontor. Värdeåret är 1990. Köpeskillingen 

uppgick till 10 miljoner kronor, motsvarande cirka 4 200 kronor per kvadratmeter. 

I december 2018 förvärvade Stoby fastigheter Hässleholm fastigheten Lödkolven 3. Fastigheten är belägen på Åkaregatan i 

Hässleholm och har 6 440 kvadratmeter uthyrbar area, varav 387 kvadratmeter avser lager. Resterande del avser kontor. 

Köpeskillingen uppgick till 35 miljoner kronor, motsvarande cirka 5 400 kronor per kvadratmeter. 

I oktober 2019 förvärvade Novum fastigheten Björksäter 2 av Klövern. Fastigheten är belägen på Åkaregatan i Hässleholm och 

har 1 700 kvadratmeter uthyrbar area. Köpeskillingen uppgick till 13 miljoner kronor, motsvarande cirka 7 600 kronor per 

kvadratmeter. 
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En ortspri sundersökning har även genomförts av såväl lagfarna som kända bolagsköp med utgångspunkt i nedan redovisade 

förutsättningar och gallringsskäl. 

Fr.o.m. 

Typkod 

Kommuner: 

Bortgallrade köp 

2015-01-01 

325 och typkodsserie 400 

Bjuv, Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Osby, Perstorp, Sjöbo, Örkelljunga, Östra Göinge 

Total area< 1 000 m2 och > 5 000 m2 

Större portföljer med övervägande del annan geografisk placering 

Köp som skett med exekutiv försäljning 

Köp utan redovisad köpeskilling 

Köp mellan parter med tydlig intressegemenskap 

Det har sedan 2015 genomförts drygt 600 köp av industrienheter (400-serien) och hyreshusenheter, huvudsakligen lokaler 

(325) i liknande orter i Skåne, efter gallring av köp kvarstår ett 80-tal köp. 

Objekten har sålts till priser som i huvudsak varierar mellan 1 000 och 7 000 kronor per kvadratmeter uthyrbar area med ett 

genomsnitt kring 2 600 kronor per kvadratmeter uthyrbar area. Objekt i den nedre delen av prisintervallet avser främst äldre 

objekt i sämre skick i utkanten av de undersökta orterna. Likt transaktionerna som gjorts i Hässleholm i närliggande tid så ligger 

majoriteten av objekten utanför tätort och anses inte vara jämförbart med värderingsobjektet. Nedan följer ett urval av affärer 

mest jämförbara med objektet. 

I april 2015 förvärvade Eslöv Storgatan 1-5 AB fastigheten Rådjuret 1 av Klövern. Fastigheten är belägen en knapp kilometer 

norr om Eslöv centralstation och har 3 200 kvadratmeter uthyrbar area. Byggnaden hyrdes till sin helhet ut till 

polismyndigheten innan den byggdes om till bostäder år 2018. Köpeskillingen uppgick till 21 miljoner kronor, motsvarande 

cirka 6 600 kronor per kvadratmeter. 

I september 2017 förvärvade Sesla Fastigheter AB fastigheten Falken 10 av Selma fastigheter AB. Fastigheten är belägen ett 

par gator bort ifrån Eslövs centralstation och har 1100 kvadratmeter uthyrbar area. Av dessa är 134 kvadratmeter kontor och 

övrig yta är industri. Köpeskillingen uppgick till 5,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 5 100 kronor per kvadratmeter. 
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Värdebedömning har skett med beaktande av jämförelseobjektens förutsättningar vid förvärvstidpunkten i förhållande 

till värderingsobjektets specifika egenskaper. Hänsyn har även tagits med hänsyn till eventuell värdeutveckling sedan 

respektive förvärvstidpunkt . 

Värderingsobjektet bedöms hamna i något högre värde än det framtagna ortsprismaterialet. Anledningen är främst 

det utmärkta läget med direkt anslutning till Hässleholms Centralstation i kombination med den utvecklingspotential 

som värderingsobjektet innehar. Det bedöms med stor sannolikhet att området kommer att exploateras till bostäder 

och kommersiell verksamhet. 

Med hänsyn till värderingsobjektets skick, standard, läge och ovan resonemang bedöms direktavkastningen variera 

mellan 6,75- 7,5 procent. 

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde som varierar mellan 7 000 - 9 000 kronor per kvadratmeter 

uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde mellan 18 800 000 och 24100 000 kronor. 
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7 ÄVKASTNINGSKALKYL 

KALKYLPERIOD Från och med april månad 2020 ti ll och med december månad år 2029. 

INFLATIONS-ANTAGANDEN I ka lkylen har et t inflationsant agande om 2,0 procent använts. 

DIREKTAVKASTNING 

KALKYLRANTA 

HYROR 

Antagandet grundar sig på en samlad bedömn ing av prognoser framtagna av ledande 

kredit institut såsom Riksbanken och Konju nkturinstitutet. 

Direktavkastningskravet har i möj ligaste mån bedömts med utgångspunkt från genomförda 

försäl jningar av likvärdiga fastigheter på marknaden och vid behov kompletterats med statistik 

och erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskont rakten och byggnaderna åsatts vid 

behov differentierade direktavkastningskrav uti från dess riskperspekt iv. 

Direktavkastningskravet för vä rderingsobjektet har vid en samlad bedömn ing viktats till 6,97 

procent för driftnetton under ka lkylperioden. 

Kalkylränta n för vä rderingsobjektet har inflationsanpassats och bedömts ti ll 9,11 procent. 

Tabell en nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Det är stor va riat ion bland 

utgående hyresnivåer men i genomsnitt bedöms hyrorna återfinnas på marknadsmässiga nivåer. 

Vissa lokaler nytt jas internt av fastighetsägaren och dessa har därför åsatts marknadsmässiga 

hyresnivåer i ka lkylen. Den största lokalen, postterminallokalen,är i dagsläget vakant . Enligt uppgift 

från fastighetsägare pågår det för til lfället diskussioner med pot entiella hyresgäster och det är 

diskuterad hyra som satts som marknadshyra i ka lkylen. Nedan följer en sammanstä llning över 

ingående hyror. 

Brännmästaren 7, Hä ssleholm 

Yta Typ Löptid Hyra Marknadshyra 

(m2 ) (t. o. m.) (kr/m2) (kr/m2) 

Summa : 2 683 624 768 

Lokalhistoriska Ark ivet 35 Lager 2021-06-30 2 787 2 787 

Lokalhistoriska Arkivet 20 Lager 2021-06-30 1 200 1200 

Hässleholms Kommun, Tekn 270 Kontor 2020-12-31 568 568 

Hässleholms kommun, Mät, 160 Lager 2022-03-31 591 591 

Fasab Fastighets AB (Gunnar 110 Lager 2021-12-31 1032 1 032 

Thorvald Christensen AB so Lager 2020-07-01 60 60 

T-Consulting 308 Kontor 2023-08-31 234 550 

Barslund Sverige 270 Kontor 2020-10-01 526 526 

Nordea 5 Parkering/Garage 2020-12-31 3 000 3 000 

14 st privatpersoner 13 Parkering/Garage 2020-07-01 3 704 3 704 

Vakant 1460 Postterminal , vak 0 822 

Vakant, post 8 Parkering/Garage 0 9 

Vakant, post 1 Parkering/Garage 0 8 
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Hyrorna är redovisade inklusive indexuppräkning, inklusive värme och övriga driftsrelaterade 

tillägg. Hyresutvecklingen för lokalerna bedöms följa förväntad inflationsutveckling. 

För en mer detaljerad redovisning av utgående/bedömda marknadshyror framgår av 

hyresgästförteckningen i bilaga 1. 

Risken för långsiktiga vakanser/ hyresbortfall bedöms för värderingsobjektet som relativt normal 

med avseende på lokalernas utformning, flexibilitet, läge och befintlig kontraktsstruktur. Den 

långsiktiga risken för vakans/hyresbortfa ll ha r i avkastningskalkylen bedömts uppgå till cirka 7,5 

procent. 

Postterminalslokalen om 1460 kvadratmeter stå r i dagsläget vakant men har beräknats vara 

uthyrd inom 18 månader. 

Kostnader avseende el, värme och VA har erhållits från fastighetsägaren/uppdragsgivaren. Utöver 

de erhållna kostnaderna belastas värderingsobjektet av kostnaden för 

fastighetsskötsel/reparationer, administration samt periodiskt underhåll vilket avser en 

schabloniserad annuitetsberäkning över värderi ngsobjektets livslängd. 

Värderingsobjektets drift- och underhållskostnader har i genomsnitt bedömts till 227 kronor per 

kvadratmeter. 

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvä ndiga under kalkylperioden. 

Fastigheter taxerade som specialfastigheter är befriade från fastighetsskatt. Fastighetsskatten 

uppgår därmed år 2020 till O kronor. 

I det fall att lokalen där posten tidigare suttit hyrs ut till en verksamhet som är skattepliktig 

kommer fastigheten vid nästa taxering behövas taxeras om och därav bli beskattad. 

RESULTAT-AVKASTNINGSMETODEN 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till cirka 6 700 kronor per kvadratmeter 

uthyrbar area, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 18 000 000 kronor (se bilaga 1). 
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8 RESULTAT - NUVARANDE ANVÄNDNING 

VARDERINGS

FÖRUTS.ÄTTNINGAR 

ORTSPRISMETODEN 

Bedömt intervall, totalt 

AVKASTNINGSKALKYLEN 

Avrundat värde, totalt 

Värderingsobjekt 

Värdetidpunkt 

Syfte 

Brännmästaren 7 

Maj 2020 

finansiering 

cirka 18 800 000 - 24 100 000 kronor 

cirka 7 000 - 9 000 kr/m1 uthyrbar area 

cirka 18 000 000 kronor 

cirka 6 700 kr/m2 uthyrbar area 
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Med följande förutsättningar samt med stöd i vad som redovisats i detta värdeutlåtande bedöms marknadsvärdet för 

värderingsobjektet Brännmästaren 7 vid värdetidpunkten till: 

Vilket ger nedan nyckeltal: 

18 000 000 SEK 
SEK/m' 6 725 

Initial avkastning 2,93% 
Arton miljoner svenska kronor 

Avkastn ing flöde 6,97% 

Avkastning restvärde 6,96% 

Diskonteringsränta (2,00% inflation) 9,11% 

Genomsnittlig kontraktslängd (WALT) 1,39 år 
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9.1 VÄRDERINGSMETOD 

Ortsprismetod 
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Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande 

egenskaper, exempelvis utifrån objektstyp, läge och byggrättens omfattning. Köpeskillingarna 

normeras vanligtvis per kvadratmeter bruttoarea (BTA) alternativt kvadratmeter tomtareal. 

Hänsyn tas till eventuell värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och 

värdetidpunkExploateringskalkyl 

Som komplement används ofta en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt 

skick minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst. 

9.2 VÄRDERINGSFÖRUTSÄTTNIGAR 

Följande förutsättningar har beaktats vid bedömning av marknadsvärdet på byggrätten: 

Exploateringstid och eventuell etappindelning har ej beaktats i värdebedömningen 

Kommunalt huvudmannaskap förutsätts, samt att kostnader för gator/vägar på allmän mark ingår, d.v.s. är erlagda 

och således inte kommer att belasta köparen/ägaren av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen) 

Anslutningsavgifter för VA ingår inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen) 
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Det är pågående markanvändning som styr värdet på marken. När förväntningar om ändrad markanvändning uppstår ökar 

värdet progressivt. Fram tills detaljplan antas för nytt ändamål finns en processrisk att markanvändningen inte ändras och att 

projektet därmed inte kan genomföras. Däremot stiger markvärdet desto längre planprocessen förlöper. 

Vä rdeökningen sker i etapper efterhand som kommunens planarbete och faktisk förädling sker. Innan en ny detaljplan är 

antagen är uppkommen värdeökning endast ett så kallat förväntningsvärde. Fullständig säkerhet för markens användning sker 

då detaljplan antas och vinner laga kraft. Nästa steg är att bilda fastigheter som kan bebyggas. Detta görs av Lantmäteriet som 

avstyckar nya tomter. Ytterligare en ökning av markvärdet sker när exploateringsavgifter - såsom avgifter för vatten, avlopp, 

gator m.m.- erlagts och markarbete genomförts. Marken övergår nu från tomtmark till byggbar tomtmark. Slutligen erhålls 

bygglov och byggnaderna uppförs. Se illustrerad värdeutveckling över tid nedan. 

Nedlagda kostnader+ 
exploateringsvi nst/ 
avkastning fram till 
färdigställt projekt 

Värdeutveckling genom 
förväntningsvärde som 
äravhängda 
myndighetsbeslut 

> 

VÄRDE 

Rå mark 

Värde av pågående 
markanvändning 

Byggrätts
v är de 
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Påverkan av höghastighetsjärnväg 
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Det pågår idag planer för ny järnväg mellan Malmö till Stockholm samt mellan Göteborg och Stockholm. Trafikverket utreder 

tillsammans med Sweco sedan sommaren 2019 olika lämpliga sträckningar, vart denna nya järnväg med fördel bör dras. 

Utredningen beräknas vara klar våren 2022 men i december 2020 kommer förslag på dessa sträckningar att presenteras. Innan 

utredningen är klar är det svårt att säga huruvida och till vilken grad Hässleholm, dess station och närliggande fastigheter 

kommer påverkas. När utredningen är klar kan det ta flera år innan järnvägsplanen vunnit laga kraft och planerad byggstart 

beräknas i dagsläget till någon gång mellan 2027 - 2029. Byggtiden beräknas grovt till cirka 10 år. 

Vid en eventuell framtida utveckling av höghastighetsbana kan det bli konsekvenser för värderingsobjektet då den ligger i så 

pass nära anslutn ing till den befintliga tågrälsen idag. En framtida dragning av höghastighetsjärnväg vid värderingobjektet kan 

påverka på två sätt: 

• En del av fastigheten tas i anspråk för järnvägen 

• Resterande del av fastigheten kan inte utvecklas lika mycket eller lider skada av buller från höghastighetsjärnvägen. 

Planen är idag att bygga en dubbelspårig stam bana som har separat system utan koppling till befintligt järnvägsnät, förutom 

en kopplingspunkt, vilket kommer vara just Hässleholm. Om så är fallet, bedöms det att fler spår kommer byggas ut i 

Hässleholms centralstation och att det med störst sannolikhet kommer att nyttja markområde från värderingsobjektet. 

Ersättningen eller skadan som uppstår om värderingsbjektet tvingas frångå mark (expropriation) till följd av 

höghastighetsjärnvägen är svår att uppskatta utan mer information. Faktorer såsom yta som tas i anspråk, bullerförhindrande 

åtgärder etc. påverkar bedömningen av skadan. Generellt gäller dock att ersättning till fastighetsägaren ska utgå med 125% av 

marknadsvärdesminskningen (marknadsvärde + 25 % enligt EXPL 4 kap). Man kan dock diskutera huruvida en nyetablering av 

höghastighetsjärnväg påverkar värderinginsobjektet eftersom det redan finns järnvägsspår precis intill värderingsobjektet. 

Detta borde påverka bedömningen av skadan då fastigheten redan påverkas av nuvarande järnvägstrafik i viss mån. Främst då 

kopplingspunkten t ill befiltigt järnvägsnät kommer att vara just Hässleholm. 

Värdebeömning av eventuella framtida byggrätter på värderingobjektet tar ej hänsyn till ovan risk för exploatering vid 

utveckling av nya järnvägsspår för höghastighetståg. Utveckling och byggnation bedöms för långt fram i tiden för att någon 

uppskattning av värdepåverkan av dessa byggrätter skall kunna ske. 
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En ortsprisundersökning har genomförts för exploateringsfastigheter för kommuner som bedömt som likvärda med 

Hässleholms kommun, såsom Eslöv, Hässleholm, Ängelholm, Kristianstad, Trelleborg, Örkelljunga och Staffanstorp. 

Jämförelseobjekten omfattas av lagakraftvunna detaljplaner med i huvudsak bebyggelseförväntningar avseende bostäder. 

Byggrätten på jämförelseköpen baseras på i detaljplan angiven eller uppmätt kvadratmeter BTA samt att byggrätten utnyttjas 

maximalt. 

Nedan redovisas de köp som bedöms vara mest jämförbara med värderingsobjektet. Detta efter gallring med avseende på köp 

som skett mellan parter med tydlig intressegemenskap eller som skett innan 2012. Det har dock skett relati vt få köp som är 

direkt jämförbara med värderingsobjektet . 

K-fastigheter köper byggrätt i Kristianstad (C4-området) med cirka 3 100 kvm 
Hammar 9:197 mar-20 BTA. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljoner plus 2 000 kr/BTA till Kristianstads 2419 

kommun. 

K-fastigheter köper mark på T4-området i Hässleholm. Uppskattad BTA 
Hässleholm 88:1 feb-20 uppgår till 1 300 kvadratmeter och köpeskillingen uppgår till 2,5 miljoner 1923 

kr no 

Kruthornet 1 jan-20 Cirka 900 kvadratmeter BTA i Hässleholm. 1768 

Del av Gäddastorp 4: 13 maj-19 
K-fastigheter får en markanvisning för att uppföra ett tiovåningshus i centrala 

1100 
Hässleholm. Totalt uppgår det till 3312,4 kvadratmeter BTA. 

Hyveln 5 feb-19 Bostäder i centrala Trelleborg. Total byggrätt cirka 15 700 kvadratmeter BTA. 1304 

Träskon 7 okt-18 12 lägenheter i Kristianstad. Total BTA uppskattas till 920 kvadratmeter. 800 

Bävern 1 mar-17 Bostäder i centrala Trelleborg, 3 500 kvadratmeter BTA. 1480 

38 000 kvm BTA för bostäder med ett underliggande fastighetsvärde om 52 
Fem fastigheter jan-17 miljoner kronor. Köpare var K-fastigheter som i samma transaktion sålde ett 1368 

ro·ekt i Eslöv till motparten Brinova. 

Oxen 3 mar-16 
Vård och omsorgsboende om 3 900 kvadratmeter BTA vid Fäladsområdet i 

641 
Kristianstad. Köpeskillingen uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor. 

Värderingsobjektet är beläget i ett bedömt A-läge för bostäder inom kommunen. Med anledning av detta bedöms 

byggrättsvärdet för bostäder variera mellan 2 500 - 3 000 kronor per kvadratmeter. 

Byggrätter centrumverksamhet 

Det har skett relativt få transaktioner för byggrätter för centrumverksam het, kontor och handel. En jämförelse har skett i de 

större kommunerna i Skåne, exempelvis Malmö där byggrätterna för bostäder satts i relation till byggrätter för centrala kontor 

och handel. För bostäder i A-läge i Malmö uppgår byggrättsvärdet till 5 000 - 8 000 kronor per kvadratmeter BTA. För 
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centrumverksamhet i A-läge i Malmö uppgår byggrättsvärdet till 3 000 - 5 000 kronor per kvadratmeter BTA. Byggrättsvärde 

för centrumverksam het brukar i normalfall motsvara cirka 60 procent av byggrättsvärdet för bostäder. I Hässleholm bedöms 

byggrätter för bostäder variera mellan 2 500 - 3 000 kronor per kvadratmeter. För centrumverksamhet bedöms 

byggrättsvärdet variera mellan 1 000-1 500 kronor per kvadratmeter BTA. 

RESULTAT 
Värdebedömningen tar hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper i förhållande till ortsprismaterialet såväl 

som en bedömd prisuppgång av detsamma sedan respektive objekts köpetidpunkt. Värderingen beaktar inte någon 

etappvis indelning eller tid till färdigställande. Därför har inte någon justering av värdet skett med hänsyn till dess 

storlek. 

Med hänsyn till ovanstående bedöms byggrättsvärdena i huvudsak variera inom följande intervall för respektive 

markanvändning: 

Bostäder 2 500 - 3 000 kronor per kvadratmeter BTA 

Centrumverksam het 1 000 - 1 500 kronor per kvadratmeter BTA 

Resultat: 

Bedömt byggrättsvärde Totalt värde 
Scenario Byggrätt kvm BTA 

(kr/kvm BTA) 
Totalt värde per användning 

min-max 

min- max 
Scenario 1 11 000 Bostäder 2500- 3000 27 500 000 - 33 000 000 kr 

Scenario 2 15 000 Bostäder 2500- 3000 37 500 000 - 45 000 000 kr 

10 000 bostäder 2500- 3000 25 000 000 - 30 000 000 kr 
28 000 000 - 34 500 000 kr Scenario 3 

3 000 Kommersiellt 1 000- 1 500 3 000 000 -4 500 000 kr 

Observera att följande förutsättningar har beaktats vid bedömning av marknadsvärdet på byggrätterna: 

• Exploateringstid och eventuell etappindelning har ej beaktats i värdebedömningen 

• Kommunalt huvudmannaskap förutsätts, samt att kostnader för gator/ vägar på allmän mark ingår, d.v.s. är erlagda 

och således inte kommer att belasta köparen/ägaren av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen) 

• Anslutningsavgifter för VA ingår inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen) 

• Marken förutsätts vara obebyggd och terrasserad 
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Bygg- och exploateringskostnaderna har bedömts genom statistik och erfarenhet. Med stöd i SCBs senast tillgängliga statistik 

samt boken uppgår byggkostnaderna för ordinära flerbostadshus till mellan 26 000 och 37 000 kronor per kvadratmeter 

boarea. Croisette har noterat nivåer som understiger 20 000 kronor per kvadratmeter boarea. I de fallen rör det sig oftast om 

prefabhus. Enligt statistiken är byggkostnaderna för bostadsrätter generellt något högre jämfört med byggkostnaderna för 

hyresrätter. Omräkningstalet mellan BOA/BTA antas uppgå till 1,25 vilket motsvarar en byggkostnad som varierar mellan 

20 800 och 30 000 kronor per BTA. 

Bostadsrätt 

När exploateringskalkylen avser bostadsrätter uppgår marknadsvärdet av en bedömd genomsnittlig insats om cirka 29 000 

kronor per kvadratmeter boarea och ett lån taget av bostadsrättsföreningen uppgår till motsvarande cirka 8 300 kronor per 

kvadratmeter boarea (baserat på en årsavgift på 600 kronor per kvadratmeter boarea, en drift och underhållskostnad på 350 

kronor per kvadratmeter boarea samt en ränta om 3,25 procent) . Den förenklade exploateringskalkylen ska ses som ett stöd 

till ett bedömt marknadsvärde av byggrätterna och inte som en självständig värderingsmetod då ingående parametrar är alltför 

osäkra. 

EXP.lOATERINGSKALKYI.! 

Omräkningsta BO BTÄ . . . 
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Med ledning av en förenklad avkastningskalkyl bedöms värdenivån för nyproducerade hyresrätter i jämförbara områden till 

cirka 30 400 kronor per kvadratmeter boarea. Den förenklade exploateringskalkylen ska ses som ett stöd till ett bedömt 

marknadsvärde av byggrätterna och inte som en självständig värderingsmetod då ingående parametrar är alltför osäkra. 

omral<ningstal BOA•alt,lO BTA 

= 

Croisette Val uation & Analysis AB 

Besöks- och postadress: Propellergatan 2, 21115 Malmö. www.croisette.se 

1675 

0 ,5% 

350 

4,25% 

0 

31000 

080 

24800 

500 

20500 

1000 

250 

-22 250 

2534 

507 

2 027 



12 RESULTAT - EXPLOATERINGSSCENARIE 

VÄRDERINGS

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Värderingsobjekt 

Värdetidpunkt 

Syfte 

Brännmästaren 7 

Maj 2020 

finansiering 
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Med följande förutsättningar samt med stöd i vad som redovisats i detta värdeutlåtande bedöms marknadsvärdet för 

vä rderingsobjektet Bränn mästaren 7 vid värdetidpunkten till: 

ORTSPRISMETODEN 

Bedömt intervall, byggrätt bostäder 

Bedömt intervall, byggrätt centrumverksamhet 

EXPLOATERI NGSKALKYLEN 

Byggrätt, bostäder (bostadsrätt) 

Bygg rätt, bostäder ( hyresrätt) 

Malmö 2020-05-22 

Charlotte Norell 

Civilingenjör Lantmäteri 

2 500-3 000 kronor per kvadratmeter BTA 

1 000 -1 500 kronor per kvadratmeter BTA 

2 500 kronor per kvadratmeter BTA 

2 000 kronor per kvadratmeter BTA 

~ ~ 
Felix Fahlberg 

B.Sc. Fastighetsvetenskap & B.Sc. Företagsekonomi 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 

Bilaga 1 - Avkastningskalkyl & tabeller 

Bilaga 2 - Allmänna villkor för värdeutlåtande 

Bilaga 3 - Utdrag ur fastighetsregistret 
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AVKASTNINGSKALKYL 

Fastighet: 

Kommun : 

Ytslag 

Kontor 

Postterm1nal 

Lager 

Parkering/Garage* 

Summa 

• inkl udera s ej i ytsummering 

DCF: 

Avkastningsvärde 

Flöde 

Restvärde 

Korrigerin g från restvärde 

Investeringar (N PV) 

Justering skattet illägg (NPV) 

Övriga justeringar 

Totalt avkastn ingsvärde 

Brännmästaren 7 

Hässleholm 

848 
1460 

375 
27 

2 683 

1963 
682 

0 
-939 

0 
0 
0 

8 387 
9 656 

0 
0 
0 
0 

18 043 

0 
1460 

0 
9 

1460 

2003 
348 

0 
-309 

0 
0 
0 

0% 0 367 43 465 54 254 
100% 100 0 1200 82 292 

0% 0 333 333 88 56 
0% 33 63 63 2 34 6 

58,2% 763 62 2 061 768 609 

2 043 2118 2 231 2 275 2 321 2 367 2414 
99 51 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

-144 -153 -165 -168 -171 -175 -178 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

-659 -714 
1407 1523 

1407 1523 

Nyckeltal 

SEK/m2 6 725 
SEK/taxeringsvä rde 

In itial avkastning 2,93% 

Avkastning flöde 6,97% 
Avkastning restvärde 6,96% 
Diskonteringsränta (2,00% inflation) 9,11% 
Genomsnittlig kontraktslängd (WALT) 1,39 år 
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30 
20 

15 
234 

227 

2 463 2 512 
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0 0 

·182 -186 
0 0 
0 0 
0 0 

-728 -74 
1553 

1553 

... 
6,7 

6,9 6,97 
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Marknadsvakans 

I 

(%,Ek) 

7,00 
7,50 

7,50 
7,50 

7 39 



HYRESGÄSTFÖRTECKNING 

Brännmästaren 7 , Hässleholm 

Namn Yta Typ Bashyra Basindex Löptid Total Hyra Hyra 

(m2) (Tkr) (t. o. m.) (Tkr) (kr/m2) 

Summa : 2 683 741 763 624 

Lokalhistoriska Arkivet 35 Lager 98 336,04 2021-06-30 98 2 787 

Lokalhistoriska Arkivet 20 Lager 24 336,04 202 1-06-30 24 1200 

Hässleholms Kommun, Tekn 270 Kontor 153 336,04 2020-12-31 153 568 

Hässleholms kommun, Mät, 160 Lager 92 336,04 2022-03-3 1 95 591 

Fasab Fastighets AB (Gunnar 110 Lager 94 336,04 2021-12-3 1 114 1 032 

Thorva ld Christensen AB so Lager 3 336,04 2020-07-01 3 60 

T-Consulting 308 Kontor 72 336,04 2023-08-31 72 234 

Barslund Sverige 270 Kontor 142 336,04 2020-10-01 142 526 

Nordea 5 Parkering/Garage 15 336,04 2020-12-31 15 3 000 

14 st privatpersoner 13 Parkering/Garage 48 336,04 2020-07-01 48 3 704 

Vakant 1460 Postterminal, vak 0 0 0 

Vakant, post 8 Parkering/Garage 0 0 0 

Vakant, post Parkering/Garage 0 0 0 
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Marknadshyra 

(kr/m2) 

768 

2 787 

1200 

568 

591 

1 032 

60 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield 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 VÅRDEIJTIÅTANDETS OMFATTNING 

1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller 

motsvarande med t illhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, 

ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som 
framgår av utdrag från Fastlghetsregistret hänförligt tillvärderingsobjektet. 

1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekom mande fal l, till värderingsobjektet 

hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industrit ill behör i 

annan omfattning än vad som framgår av utlåt andet. 

1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhåll its genom Fastighetsregistret 

har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytter ligare ut redni ng av 

legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagi t s. 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 förutsa t ts att 

vä rderingsobjektet 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 FORUTSÅTTNINGAR FORVÅRDEIJTIÅTANDE 

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 korrekt a. Uppgifterna har endast 

kontrol lerats genom en allmän r imlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 

att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnat s av 

uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

2.2 De areor som läggs t ill grund för värderingen har erhållits genom 

uppdragsgivaren/ägaren el ler dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på 

dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritn ingar, men 
areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har 

förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid va rje t illfä lle gä ll ande "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 relevan ta 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 et c, dels ha 

erhållit alla erforderl iga myndighetstillstånd för dess användning på sät t som 

anges i utlåtandet. 

3 MIUOFRÅGOR 

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 

värder ingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan 

form av mi ljömässig 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 speciel la kunskaper för 
att upptäcka. 

• funktionen (skadefriheten) och/el ler konditionen hos byggnadsdetaljer, 

mekanisk utrustning, rörledningar el ler elektriska komponenter. 

5 ANSVAR 

5.1 Eventuel la skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada t ill följd av fel i 

värdeutlåtandet skall framstä ll as inom ett år från värderingstidpunkt en 

(datum för undertecknande av värderingen). 

5 .2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada ti ll följd av fel i 

värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingsti dpunkten. 

6 VÅRDEIJTIÅTANDETS AICTIJALITU 

6. 1 Beroende på att de faktorer som påverkar värder ingsobjektets 

marknadsvärde förändras över t iden är den värdebedömnlng som åt erges i 

utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de fö rutsättningar och 
reservationer som angivits i utlåtandet. 

6.2 Framtida in- och utbet alningar samt värdeutveckling som redovisas i 

utlåtandet i förekommande fall, har gjorts ut ifrån ett scenario som, enligt 
värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar 

om framtiden. Värdebedömni ngen innebär inte någon ut fästelse om fakt isk 

framtida kassaflödes- och värdeutveckling. 

7 VÅROEIJTIÅTANDETSANVÅNDANDE 

7. 1 Innehållet i värdeutlåtandet med t i ll hörande bilagor till hör uppdragsgivaren 

och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet. 

7.2 Används värdeutlåtandet för rätts liga förfoganden, ansvarar värderaren 

endast för direkt eller indi rekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om 

utlåt andet används en ligt 7.1. Värderaren är fri fr ån allt ansvar för skada som 

drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgi fter 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. 

2017-01-08 Ver 3 
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FASTIGHET i • 

HÄSSLEHOLM BRÄNNMÄSTAREN 7 
Aktualitet FR: 
Objektid: 
Nyckel (fnr}: 
Län: 
12, SKÅNE 

Lantmäterikontor 
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN HÄSSLEHOLMS KOMMUN 
STADSHUSET 
281 80 HÄSSLEHOLM 

TIDIGARE BETECKNING 0 
Beteckning: 
L-HÄSSLEHOLM * GARVAREN 6 

URSPRUNG 0 
HÄSSLEHOLM HÄSSLEHOLM 85:78 

AREAL ·; 

Totalareal: 
9 241 kvm 
0,9241 ha 

LÄGE, KARTA i 

Område: 
1. 

N: 
6224602.3 

Varav land: 
9 241 kvm 
0,9241 ha 

(RT90: 6227650, 942) 

ÅTGÄRDER i 

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum: Akt: 

Tomtmätning 1936-01-25 1183K-D78 
Fastighetsreglering 2000-04-14 1293K-00/26 

ANDEL I SAMF. ' i 

Inga delägande fastigheter hittades. 

ADRESS i 

Adress: Postnr: 

Drottninggatan 2 281 48 
Drottninggatan 4 281 48 
Kungsgatan 1 281 48 

PLANER OCH MARKREGLERINGAR 
Planer 

Stadsplan 
Akt: 
Status: 
Beslutsdatum: 
Senaste ändring: 
Anmärkning: 

Berörd kommun: 

Stadsplan 
Akt: 
Status: 
Beslutsdatum: 
Senaste ändring: 
Anmärkning: 

2020-05-05 14:52:02 

1183K-A3 
Avregistrerad 
1918-03- 22 
2012-11-23 

GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT 

HÄSSLEHOLM 

11-HLM-567/73 
Beslut 
1973-11-30 

2012- 11-23 
GENOMFÖRANDmDEN HAR UTGÅTT 

2000-04-14 
909a6a5f-4b55-90ec-e040-ed8f66444c3f 
120643492 
Kommun: Distrikt: 
93, HÄSSLEHOLM 101330, HÄSSLEHOLM 

Kontor: MK27 

Omregistreringsdatum: 
1991-09-25 

E: 
423210.4 

Varav vatten: 
0 kvm 
0 ha 

(RT90: 1373152,787) 

Tel: 0451-268387 

Akt: 
1183-927 

Gå till: 

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum: Akt: 

Sammanläggning 1936-08-04 
Fastighetsreglering 1976-09-24 11-HLM-657 /76 

Postort: 

Hässleholm 
Hässleholm 
Hässleholm 

Stadsplan 
Akt: 
Status: 
Beslutsdatum: 
Senaste ändring: 
Anmärkning: 

Berörd kommun: 

Stadsplan 
Akt: 
Status: 
Beslutsdatum: 
Senaste ändring: 
Anmärkning: 

Kommundel: 

Hässleholm 
Hässleholm 
Hässleholm 

1183K-A32 
Beslut 
1949-08-12 
2020-03-30 

GENOMFÖRANDmDEN HAR UTGÅTT 

HÄSSLEHOLM 

11-HLM-641/76 
Beslut 
1976-03-12 

1995-10-10 

GENOMFÖRANDmDEN HAR UTGÅTT 
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HÄSSLEHOLM BRÄNNMÄST AREN 7 INFOF AST 

Berörd kommun: HASSLEHOLM Berörd kommun: HASSLEHOLM 

RÄTTIGHETER i 

Ledningsrätt Akt: 1293K-00/26.1 

Sök efter InfoRätt. 

INSKRIVNING ALLMÄNT ' i 

Aktualitet: 2020-05-04 
Senaste ändring för fastigheten: 2020-04-07 07 :57:33.857 

Inskrivningskontor 

LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING 
Kontorsbeteckning: MI61 

761 80 NORRTÄLJE 
Tel : 0771-636363 

ÄLDRE FÖRHÅLLANDE 0 

Akt: L90/1060 Akt: L94/6486 

LAGFART 

BRÄNNMÄSTAREN AB 
Organisationsnr: 556583-1202 

Adress: BOX 38 
281 21 HÄSSLEHOLM 

Akt: 00/924 
Inskrivningsdag: 2000-02-14 

Beslut: 
Fång: 
Köpeskilling: 

Andel: 
Anmärkning 

Beviljad 
Köp 2000-01-28 
SEK 300 000 
Avser hela fastigheten 

1/1 

Akt: 00/1734 Beslut: Beviljad Namn 
Not: Nytt beslut: Beviljad 2000-02-17 

TIDIGARE ÄGARE 

POSTFASTIGHETER AB 
Organisationsnr: 556049-2059 
Adress: BOX 730 

169 27 SOLNA 

Akt: 94/6487 
Inskrivningsdag: 1994-05-20 

Beslut: 
Fång: 

Köpeskilling: 

Beviljad 
Köp 1994-03-01 

SEK 6 152 000 
Avser hela fastigheten 

Överlåten andel: 1/1 

STATEN POSTVERKET 
IDnummer: 
Adress: 
Akt: 90/1060 
Inskrivningsdag: 
Beslut: Beviljad 
Fång: Köp 1990-01-01 
Överlåten andel: 1/1 

INTECKNINGAR i 

Antal inteckningar: 1st Summa: 6 800 000 

Datapantbrev Företrädesordning 1 
Inskr.dag: 2000-02-14 
Akt: 00/925 
Belopp: SEK 6 800 000 

2020-05-05 14:52 02 

Akt: L94/6487 Akt: A00/2150 Akt: A0l/2506 

POSTEN AB 
Organisationsnr: 556128-6559 
Adress: POSTENS HUVUDKONTOR 

105 00 STOCKHOLM 
Akt: 94/6486 
Inskrivningsdag: 1994-05-20 

Beslut: Beviljad 
Fång: Köp 1994-03-01 
Köpeskilling: SEK 6 152 000 

Avser hela fastigheten 
Överlåten andel: 1/1 
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HÄSSLEHOLM BRÄNNMÄSTAREN 7 INFOFAST 

INSKRIVNINGAR/ AVTALSRÄTTIGHETER i 

Inga inskrivningar /avtalsrättigheter hittades. 

ANTECKNING i 

Beslut: Beviljad 
Anteckning: 
Inskrivningsdag: 
Akt: 

2020-04-06 
D-2020-00133504 :1 

Beslut: Beviljad 
Föreläggande om åtgärder och anmälningsplikt till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden (2020-03-17, M-2020-137) 

Anmärkning: 
Inskrivningsdag: 2020-04-06 

Akt: D-2020-00133504:2 

Anm. : Frist: senast 6 veckor innan arbetet påbörjas. 

MER INFORMATION ' i 

Det finns 9 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg. 

TAXERING i 

Taxeringsenhet: 
Taxeringsår: 
Taxeringsvärde i tkr: 
Tax.enhet avser: 
HÄSSLEHOLM BRÄNNMÄSTAREN 7 (Hel registerfastighet) 

Taxerad ägare: 

556583-1202 
BRÄNNMÄSTAREN AB 
BOX 38 
281 21 HÄSSLEHOLM 
Andel: 1/1 
Juridisk form : Övriga aktiebolag 

Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader 

2020-05-05 14:52:02 

237686-3 {820 Specialenhet, distributionsbyggnad) 
2019 

0 
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Hässleholms 
kommun 

1. Parter 
Hässleholms kommun 
Stadshuset 
281 80 Hässleholm 
nedan kallad "Köparen" 

Brännmästaren AB 
Box 38 
281 21 Hässleholm 
Ägare av Hässleholm Brännmästaren 7 

Datum 

2018-11 -28 

Köpeavtal 

(org.nr. 212000-0985) 

nedan kallad "Säljaren" gemensamt kallade "Parterna" 

2. Överlåtelseobjekt 
Hässleholm Brännmästaren 7 om totalt 9241 m2 ned 
markerad på bifogad karta, Bilaga A. 

3. Överlåtelseförklaring 

4. Tillträde 
Köparen tillträder Fastigheten e 
avtalet "Tillträdesdagen" ag 
"A vtalsdagen". 

ts och kommunstyrelsen godkänt 
"Köpeavtalet" benämns nedan 

eskilling om 30 000 000 kronor, nedan kallat 

K" 60 dagar efter Avtalsdagen. När Köpeskillingen 
Köpeskillingen inte betalas i tid, utgår ränta enligt 6 

talning sker. 

Om Köparen ej rä el'gen fullgör sina åtaganden enligt detta köpeavtal, såvida ej Köparens 
försummelse är oväsentlig, äger Säljaren rätt att häva köpet. Härvid skall Köparen ersätta 
Säljaren dennes skada. 

Motsvarande äger Köparen rätt till hävning och skadestånd enligt ovan, i det fall Säljaren ej 
rätteligen fullgör sina åtaganden enligt detta Köpeavtal. 

7. Rättigheter och inteckningar 
Säljaren garanterar att Fastigheten inte besväras av några inteckningar på Tillträdesdagen. 
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Fastigheten belastas av ledningsrätt för vatten och avlopp, 1293K-00/26. l. 

8. ~kic . .,_ ________________________ ..----
Köparen har beretts tillfälle att undersöka Fastigheten. Härmed godtar Köparen Fastighetens 
skick och frånskriver sig rätten att göra anspråk mot Säljer på grund av föreliggande fel i 
Fastigheten. 

9. Byggnader 
I överlåtelsen ingår de byggnader som är belägna på Fastigheten. 

10.Försäkring 
Säljaren garanterar att byggnaderna på Fastigheten hålls försäkrade til 
Tillträdesdagen. 

11.Fördelning av inkomster och utgifter 

Eventuella inkomster tillfaller Säljaren i den mån de ..., ____ .., gen och 
av Köparen därefter. Kostnader, räntor, skatter m.m. so 
bekostas av Säljaren för tiden före Tillträdesdagen och 

Säljaren är frivilligt momsregistrerad avsee 
omgående efter Tillträdesdagen ans ·· 
skall på Tillträdesdagen, i enligh 
fakturajämförlig handling so 
Säljarens förvärv och ny-/ · 
som Säljaren efter even 
avdragen skett, samt 
Fastigheten. 

öparen skall 
eten. Säljaren 

färda en med 
hänför sig till 

del av denna skatt 
punkter förvärven och 

sig mellan olika delar av 

På T Fastigheten, såväl mark som byggnader, är väl 

14.Lagfart 

ast på Tillträdesdagen bortforsla lös egendom som 
att göra detta, äger Köparen - om ej annat avtalats - rätt 

äljarens bekostnad alternativt tillgodogöra sig egendomen. 

Lagfart får inte sökas på Köpeavtalet. Köparen söker och bekostar erforderlig lagfart för 
Fastigheten. 

Kommenterad [LK1]: Något mer här, ev. om miljö? 

Kommenterad [LK2]: Aktuellt? 

15.~okalgarantil .-----1 Kommenterad [LK3]: Hur utformas? 
~---------------------------

Köparen garanterar att hyresgästen XXXX med nuvarande hyresavtal daterat xx-xx-xx, har 
möjlighet att hyra den enligt hyresavtalet bestämda lokal under hela avtalslängden. Om inget 
slutdatum finns begränsas garantin till 5 år från och med avtalsdagen. 
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16.Giltighet 
Köpeavtalet är giltigt under förutsättning av att erforderlig kommunal instans godkänner 
avtalet och att ersättningen erläggs. 

Sker ej detta är Köpeavtalet till alla delar förfallen utan krav på ersättning från någondera 
parten. 

17.Tvist 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Köpeavtalet skall avgöras av allmän domstol , 
med Hässleholms tingsrätt som första instans. 

18. Undertecknande 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Partem 
genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och god än 

Hässleholm 2019-
För Säljaren 

Thorvald Christensen 
Styrelseordförande 

Bilagor 
Bilaga A: Fastigheten 

Köparens underskrift bevittnas 
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Från: "Lahtela, Karl" <karl.lahtela@hassleholm.se> 

Datum: fredag 26 oktober 2018 15 :22 

Till: "Johannes Thornberg, T-consulting" < johannes.thornberg@tconsulting.se> 

Kopia: Jakob Ruter <Jakob.Ruter@hassleholm.se> 

Ämne: Bud Brännmästaren 7 

Hej Johannes! 

Hässleholms kommun erbjuder 26 750 000 kronor för fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7. 

Följande förutsättningar finns bakom budet: 
Föroreningsutbredningen från grannfastigheten Garvaren 10 är väldigt osäker och det kan finns en 
stor risk att föroreningarna spritts till Brännmästaren 7 med troligtvis höga saneringskostnader. 
En bilväg planeras som ska koppla ihop Magasingatan med Viaduktgatan för att underlätta 
kommunikationen till järnvägsstationen, vägsträckningen är i dagsläget osäker och ska utredas men 
möjlig vägdragning över Brännmästaren 7. 
De nya höghastighetsspåren ska troligtvis gå igenom Hässleholm. Plats för spåren finns på västra 
sidan av dagens spår och kan därmed påverka fastigheten Brännmästaren. 
Det är osäkert med ny hyresgäst efter Posten. Kommunen har intresse för att använda lokaler i 
fastigheten men hyresavtalen kommer ta en lång tid att tecknas, behöver utredas om behov finns 
och om inte nuvarande lokaler kan renoveras/byggas om istället. Därmed hög risk för en längre 
period med vakans för en stor del av tillgängliga lokalytan på fastigheten . 
Köpet görs som fastighetsköp enligt jordabalken. Kommunen genomför inte fast ighets köp genom 
paketering av fastigheten. 

Med vänlig hälsning 

Karl Lahtela 
Exploateringsingenjör 

Tekniska Förvaltningen 
Tfn 0451-26 82 56 
Sms: 0709-81 82 60 
karl .lahtela@hassleholm.se 
www.hassleholm.se 

Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 

mD 
Hässleholms 
kommun 



2020-06-10 

Värdeutlåtande 
avseende fastigheten 

Brännmästaren 7 

Hässleholms kommun 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
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Brännmästaren 7 

Hässleholms kommun 

UPPDRAG 

Uppdragsgivare 

Syfte 

Värderingsobjekt 

Värdetidpunkt 

Förutsättningar 

Underlag 

2(23) 

Hässleholms kommun 

genom Karl Lahtela 

Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. 

Brännmästaren 7 i Hässleholms kommun. 

Värdetidpunkt är 2020-05-15. 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlå
tande" . 

I uppdraget ingår att dels göra en värdering utifrån nuvarande ut
formning som industrifastighet, samt att göra en bedömning av 
marknadsvärdet som en utvecklingsfastighet där det finns förvän
tan om framtida användning. Slutligen har en sammanvägd be
dömning gjort av fastighetens marknadsvärde. 

Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in
kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

- Besiktning av värderingsobjektet 2020-04-27 av undertecknad 
tillsammans med representant från fastighetsägaren. 

- Utdrag ur fastighetsdatasystemet {FDS). 
- Hyreslista. 
- lnvesteringsprospekt, Navet. 
- Taxeringsuppgifter. 
- Utdrag ur detaljplan. 
- Marknadsinformation. 
- Kartmaterial. 
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Brännmästaren 7 

Hässleholms kommun 

BESKRIVNING 

Lagfaren ägare 

Fastighetstyp 

Läge 

Planförhållanden 

3(23) 

Brännmästaren AB {Org.nr 556583-1202} 

Industrifastighet. 

Värderingsobjektet är beläget i centrala Hässleholm, strax väster 
om Hässleholm centralstation. Gatuadressen är Drottninggatan 2-
4 i Hässleholm. 

Näromgivningen utgörs av järnvägen, bostadsbebyggelse samt 
området Norra station som innehåller kontor och undervisningslo
kaler. Alla servicefunktioner finns i centrum som ligger inom gång
avstånd. 
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Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan från 1976-03-12. Pla
nen anger småindustriändamål. Genomförandetiden har gått ut. 
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Brännmästaren 7 
Hässleholms kommun 
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Jon 13 -·- 1975 ~652 

Enligt plan-PM för Västra centrum ska området på den västra si
dan av järnvägen utvecklas med ny bebyggelse. Värderingsobjek
tet är utpekat som mark med osäkra förutsättningar på grund av 
att delar av fastigheten ligger inom ett område för en eventuell 
sträckning för höghastighetsjärnväg eller ny stambana mellan 
Lund och Hässleholm. I nuläget finns inga beslut om att bygga hög
hastighetsjärnvägen, men Trafikverket har ett projekt igång gäl
lande ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Planerad bygg
start är enligt Trafikverkets webbplats 2027-2029. 
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Brännmästaren 7 
Hässleholms kommun 

Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. 

Uthyrningsbara areor 

Tomtbeskrivning 

5(23) 

-' 
■ Ny bebyggelse 

.~ Mark med osäkra förutsättningar 

F Förskola -ytbehov ca 150 barn 

S Grundskola - ytbehov 500-600 elever 

• Nypark 

■ Befintlig park/grönområde 

Grönstråk att utveckla 
..... Trafikstråk att utveckla 
... Ge-kopplingar • nya eller att utvec kla 

• Kulturhistoriskt intressanta byggnader 
Offentliga rum - nya eller an utveckla 

--Höghastighetsjärnväg- möjlig sträckning 

I 
Kv Bokeberg 

~ Kv Stjirnberget ..... 

I 

,,f 
Platsbehov för grundskola 
ca 500 elever 
resp. förskola ca 150 barn , 

FUNK 

ren aom 
i Norden 
011150 m 

rminal tör höghastighets 
hotell, kongress. restaurang 
bad. gym, p-huo, handel och 
kontor. men iven bostäder 

Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 
samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda 
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 

De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en
heter per lokaltyp framgår av tabellen. 

Lokaltyp Uth ningsba area Antal 

Kontor 

Lager 

Övrigt 

Summa 

m 2 % enheter 
903 

1780 

2 683 

34 

66 

100 

4 

5 

3 

12 

Areauppgifterna härrör från hyreslistan. Kontroll mätning har ej ut
förts. 

Med övrigt avses parkeringsplatser som ej redovisas med area. 

Värderingsobjektets areal uppgår till 9241 kvm. Befintlig bebyg
gelse upptar ca 40 % av tomten. Den obebyggda delen utgörs av 
asfalterade ytor. Tomten är inhägnad. 
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Brännmästaren 7 
Hässleholms kommun 

Byggnadsbeskrivning 
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Värderingsobjektet är bebyggt med fyra byggnader som beskrivs 
var för sig nedan. 

Byggnad 1, postterminalen: 

Byggnaden är en före detta postterminal som idag är vakant. 

Byggnaden är uppförd 1976 och är grundlagd på betongplatta på 
mark. Byggnadens stomme utgörs av stål och betong och fasa
derna är av tegel. Taket är täckt med pappa, fönstren är 2-glas iso
lerglasfönster. Uppvärmning sker med fjärrvärme och ventilat
ionen utgörs av FTX-system. Byggnadens underhållsskick är nor
malgott för åldern. 

Större delen av byggnaden utgörs av en större öppen industrihall 

samt några kontorsrum. Lokalerna har äldre standard och ett nor
malt underhållskick. 

Den andra delen av byggnaden innehåller kontorslokaler 

I källaren finns lokaler som används som arkiv. 
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Byggnad 2, paviljongbyggnaden: 

Byggnaden är uppförd 1976. 

Byggnaden är grundlagd på torpargrund, stommen utgörs av 
träreglar med boardskivor, fasaderna är putsade, fönstren är 2-
glas isolerglasfönster och taket är täckt med PVC-duk. 

Uppvärmning sker med direktverkande el. 

Lokalerna har normal till äldre standard. 

Byggnad 3, garagebyggnaden: 

Byggnaden innehåller en garage-länge samt en mindre kontorsdel. 
Byggnaden är uppförd 1976, är grundlagd på betongplatta på 
mark, har stålstomme och fasader i tegel. 
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Fönstren är träfönster med 2-glas isolerglasrutor. 

Lokalerna i kontorsdelen är renoverade och har god standard. 

Byggnad 4, gula huset: 

Kontorsbyggnad i två plan, inredd vind och inredd källare. Byggna
den är uppförd 1920. 

Byggnadens stomme utgörs av betong, fasaderna är klädda med 
tegel, taket är täckt med plåt och fönstren är aluminiumfönster. 

Uppvärmning sker med fjärrvärme och ventilationen utgörs av me
kanisk frånluft. 

Byggnadens yttre underhållsskick är gott. 

Byggnaden innehåller kontorslokaler. Lokalerna har parkettgolv 
och målade väggar. Planlösningen är separata kontorsrum på plan 
1 och 2 och vinden består av en öppen yta. 

I Källaren är väggarna målade och golvet har textilmatta. Ett kök 
finns också. 
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Lokalerna har totalrenoverats på senare år och har ett gott under
hållsskick och god standard. 

Byggnaderna är anslutna till kommunalt VA. 
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HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 

Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 
redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 

Hyrorna kan sammanfattas enligt tabellen. 

Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra Marknads- Vakant Vakant m-hyra 

area Area ___ T_o_ta_l_t ____ hyra Totalt Area ~ -~t __ _ 

m 2 m 2 kr/m 2 kr kr/m 2 kr m 2 kr/m 2 kr 
Kontor 903 

Lager 1 780 

Övrigt 

Genomsnitt/ Summa 2 683 

Vakans I Hyresrisk 

903 471 425 304 630 568 904 

320 924 295 560 924 295 560 1460 663 967 407 

64050 64 050 

1223 642 784 913 759 928 513 1460 663 967 407 

Lokalhyreskontraktens återstående kontraktstid och respektive 
tidsintervalls andel av aktuell hyra framgår av tabellen . 

l<ontrakts- Antal And el av 

langd kontrakt hyra % 

<= 1 år 

> 1- <= 3 år 

> 3 - <= 5 år 

> 5 - <= 10 år 

> 10 år 

Totalt 

7 

3 

1 

11 

53 

37 

9 

100 

För närvarande är vakansläget som framgår av tabellen nedan. 

Lokaltyp % vid kalk !start 

Kontor 

Lager 

Övrigt 

Genomsnitt 

Hyra Area 

77 82 

55 54 

Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 
har gjorts. 

Hyresgast etc. Lokal - Area Vakansantagande 

typ 
m 2 fr.o.m. t.o.m. 

Vakant Lager 1 460 2020-05-01 2021-04-30 

Gjorda vakansantaganden och åsättanden av hyresrisker innebär 
en vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. 
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Drift och underhåll 

Fastighetsskatt etc 

Driftnetto 
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Vakans/hyresrisk (% ) Lång -
2020 2021 202 2 2023 2024 2025 2026 2027 2028 20 29 siktig 

Kontor 0,8 4,2 4,9 5,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Lager 76,5 35,1 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Övrigt 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Totalt 55,3 26,5 6,8 7,4 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets
mässiga grunder samt tidigare års faktiska utfall och avser kostna
der som belöper på fastighetsägaren och exkluderar kostnader 
som betalas av hyresgästen. Kostnaderna bedöms komma att ut
vecklas med inflationen. Kostnadsbedömningen framgår av tabel
len. 

Lokaltyp D&UH ~ Periodiskt 

Kontor 

Lager 

Övrigt 

Genomsnitt/Summa 

Totalt Admin. Media Övr. UH 

kr/m 2 tkr kr/m 2 kr/m 2 kr/m 2 kr/m 2 

283 255 

283 503 

283 758 

20 

20 

20 

163 

163 

163 

30 

30 

30 

70 

70 

70 

I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

Värderingsobjektet är för närvarande taxerat med typkod 820 
(Specialenhet, distributionsbyggnad). Då fastigheten inte längre 
används som postterminal har ett taxeringsvärde bedömts. 

Bedömda taxeringsvärden samt bedömd fastighetsskatt och/eller 
kommunal fastighetsavgift framgår av tabellen. 

Taxeringsvärde, tkr Fastighets-

Mark B ggnad Totalt skatt, tkr 
Industri 1 500 4 000 5 500 28 

Summa 1500 4 000 5 500 28 

Värderingsobjektet har vid en omtaxering antagits bli taxerat med 
typkod 433 (Industrienhet, annan övrig byggnad) med värdeår 
1976. 

För lokaler och industri utgår fastighetsskatt uppgående till taxeringsvärdet multiplicerat med skat
tesatsen (f n. 1 % för lokaler och 0,5 % för industri). Taxeringsvärdet förutsätts förändras vid de till
fällen regelverket medger detta och i linje med översiktligt bedömd fastighetsprisutveckling. Nuva
rande skattesatser förutsätts gälla under hela kalkylperioden. 

Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 

tabellen. 
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Driftnetto 

kr/m 2 kr 
Aktuell hyra 

Drift & underhåll 

Fastighetsskatt 

Driftnetto år 1 (helår) 

Driftnetto, normaliserat 

291 781 708 

-283 -757 960 

-10 -27 500 

-1 -3 752 

357 957 575 

Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettat 
är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 

Metodtillämpning 

Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark
nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

Marknadsvärdet som förvaltningsobjekt bedöms med en mark
nadsanpassad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys av förvän
tade framtida betalningsströmmar där alla indata (hyror, va
kans/hyresrisk, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt etc, 
direktavkastningskrav, kalkylränta mm} ges värden som överens
stämmer med de bedömningar marknaden kan antas göra under 
rådande marknadssituation. Som grund för våra bedömningar om 
marknadens direktavkastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av 
gjorda jämförbara fastighetsköp. 

I uppdraget ingår också att bedöma värdet som en exploaterings
fastighet som kan utvecklas och bebyggas med bostäder eller kon
tor. Denna värdebedömning görs som en råmarksvärdring, d.v.s. 
mark med bebyggelseförväntningar. Vid bedömning av värdet av 
råmark, mark med bebyggelseförväntningar, kan i princip två me
toder användas. Det ena är den så kallade ortsprismetoden, jäm
förelser med noterade priser för liknande markområden. Den 
andra metoden är att värdera marken utifrån en projektkalkyl där 
man utgår från priser för planerade bostäder och sedan drar av 
byggkostnader, plan- och exploateringskostnader, projektutveckl
ingskostnader och projektpremie för att erhålla markvärdet. 

Detta värdeutlåtande avslutas med en ett sammanfattande reso
nemang om värderingsobjektets marknadsvärde utifrån nuva
rande förutsättningar och med hänsyn till potential att utveckla 
fastigheten . 

fFl 
FORUM 



Brännmästaren 7 
Hässleholms kommun 

Allmänt 

Fastighetsmarknaden 

13(23) 

Marknadsanalys 

Covid-19 pandemin har medfört att den svenska ekonomin på 
mycket kort tid har hamnat i en djup lågkonjunktur. Hushållens ef
terfrågan har sjunkit kraftigt med ändrade konsumtionsvanor, 
stora prisfall på aktiemarknaden och högre arbetslöshet. Om bo
stadspriserna dessutom börjar sjunka kommer hushållens kon
sumtion att dämpas ytterligare. Näringslivet har drabbats av leve
ransproblem som gör det svårt för tillverkningsindustrin att hålla 
igång produktionen. Omvärldens omfattande åtgärder för att 
stoppa smittspridningen med minskad efterfrågan och stängda 
gränser har dessutom påverkat Sveriges export. 

Osäkerheten hur den svenska och globala ekonomin kommer att 
utvecklas framöver är stor. Utöver covid-19 har ett oljepris- och 
marknadsandelskrig mellan Ryssland och Saudiarabien blossat 
upp. Den tidigare handelskonflikten mellan USA och Kina riskerar 
att ta fart igen och spridas till andra länder. Svaga statsfinanser i 
Italien (och även i andra länder) medför att möjligheterna att mot
verka nedgången i ekonomin begränsas. Förhandlingarna om hur 
handelsrelationerna mellan Storbritannien och EU ska se ut i fram
tiden riskerar dessutom att dra ut på tiden. En ljusglimt i tillvaron 
är dock att det ser ut som om att södra Europa börjar närma sig 
kulmen för smittspridningen. 

Under 2019 omsattes fastigheter till ett värde av ca till 225 miljar
der kr, vilket överstiger rekordåret 2016 (ca 200 miljarder kr). Om
sättningen var fortsatt stor under det första kvartalet 2020 men 
under det kommande halvåret bedöms transaktionsvolymen 
sjunka. 

Tillgången till finansiering på obligationsmarknaden och genom 
preferensaktier har minskat och bankerna har blivit försiktigare i 
sin utlåning. Finansiering med egna aktier har också försämrats då 
fastighetsaktierna på börsen har nästan halverat sitt värde sedan 
februari, där de största kursfallen avser bolag som har stor expo
nering mot branscher som påverkats av covid-19 (ex Pandox med 
hotellfastigheter). Den svaga kronan kan dock bidra till att intres
set bland de utländska investerarna håller i sig men restriktioner 
kopplat till coronapandemin från de utländska myndigheterna för
svårar förnärvarande genomförandet av affärer. 

Genom att förutsättningarna i näringslivet och i samhället i övrigt 
förändrats så kraftfullt och snabbt av rådande pandemi har detta 
även lett till återverkningar på hyres-och fastighetsmarknaderna. 
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Den genomsnittliga hyreshöjningen för landets bostadshyror 2019 
hamnade på ca 1,9 %, vilket nästan är dubblering jämfört med fö
regående år. 

Hässleholm har drygt 52 000 invånare och befolkningsutvecklingen 
har stått relativt still under de senaste åren. Kommunen har en 
lägre andel högutbildade än snittet i Skåne och i Sverige. Arbets

lösheten var i slutet på 2019 högre än snittet i Sverige och något 
högre än i Skåne i stort. 

Antalet färdigställda bostäder per 1000 invånare har legat betyd
ligt lägre än Skåne och Sverige i stort under de senaste åren. 

Andelen bostäder upplåtna med hyresrätt ligger i nivå med snittet 
i Skåne och Sverige, men andelen bostäder upplåtna med bostads
rätt är lägre. Äganderätt är den upplåtelseform som dominerar i 
kommunen. 

Befolkning, kv 4 2019 

Befolkningstillväxt 2019 

Arbetslöshet, feb 2020 

Medianinkomst, 2018 

Andel högutbildade* 

2,0% 

1,0% 

0,5% 

0,0% 

-0,5% 

-1,0% 

Hässleholm Skåne län Riket 

52145 1 377 827 10 327 589 

0,0% 1,1% 1,0% 

10,0% 9,7% 7,4% 

250 600 255 600 267100 

11% 16% 16% 

Befolkningstillväxt per år 

o rl N m ~ ~ w ~ oo m o rl N m ~ ~ w ~ oo 
0 0 0 D O O D O O O rl rl rl rl rl rl rl rl rl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

- Hässleholm -Skåne län - Riket 

Upplå telseform Hässleholm Skåne län Riket 

Hyresrätt 

Bostadsrätt 

Äganderätt 

33% 

11% 

56% 

38% 38% 

23% 23% 

39% 39% 
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Omdöme om värderingsobjektet 

Värderingsobjektet har ett centralt och mycket stationsnära läge i 
Hässleholm. 

Värderingsobjektets närhet till järnvägen innebär att fastigheten 
sannolikt blir påverkad vid en eventuell utbyggnad av höghastig

hetsjärnväg genom Hässleholm eller en ny stam bana mellan Häss
leholm och Lund. I nuläget pågår en lokaliseringsutredning för den 
nya stambanan och enligt Trafikverkets webbplats planeras en 
byggstart till 2027-2029. Detta är något som en köpare sannolikt 
tagit hänsyn till, framförallt sett till att det kan bli svårt att ändra 
användningen och utveckla fastigheten så länge det är osäkert hur 
järnvägsutbyggnaden kommer att se ut. 

Hyresnivåerna för industrilokaler i centrala Hässleholm bedöms 
generellt ligga inom intervallet 400-600 kr/kvm och direktavkast
ningskravet för industrifastigheter bedöms generellt ligga inom in
tervallet 8-9 %. Hyresnivåerna för kontorslokaler i centrala Hässle
holm bedöms ligga inom intervallet 750-1250 kr/kvm. Direktav
kastningskravet för kontorsfastigheter i aktuellt läge bedöms ligga 
inom intervallet 7-9 %. 

De aktuella hyrorna bedöms överlag vara marknadsmässiga med 
undantag av ett av kontrakten som är tecknat med ett till fastig
hetsägaren närstående bolag. För detta kontrakt har en bedömd 
marknadshyra använts i kalkylen. 

Byggnadens underhållskick innebär att inga omfattande under
hållsåtgärder behöver vidtagas under den närmsta framtiden. 

Det finns ett föreläggande i fastighetsregistret som enligt uppgift 
från fastighetsägaren vid besiktning handlar om att en anmälan 
behöver göras innan grävarbeten påbörjas inom fastigheten på 
grund av att föroreningar i marken kan finnas. Om föroreningar 
hittas, som kan härledas till en kemtvätt som funnits i närheten, 
ska staten enligt uppgift bekosta sanering. 

Det mest sannolika vid en ändrad användning är att fastigheten 
bebyggs med bostäder. Det är den användnings som bedöms 
kunna ge bäst lönsamhet. 

Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är ett lokalt 
fastighetsbolag som planerar att på sikt kunna utveckla fastig
heten. Försäljningstiden bedöms vara normallång. 
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Direktavkastningskravet för värderingsobjektet som industrifastig
het, bortsett från förväntan om framtida användning, bör ligga i 
intervallet 7,5 - 8,5 %. 

VÄRDERING - FÖRVALTNINGSOBJEKT 

Ortspris 

Ett ortsprismaterial har framtagits avseende industrifastigheter 
som köpts sedan 2017 i Hässleholm 

Kommun Fastighet Huvudsaklig LOA Datum ~ Kapare 

Hässleholm 

Hässleholm 

Hässleholm 
Ängelholm, Hässleholm, 
Helsingborg, Höganäs, Eslöv 

Hässleholm 

Hässleholm 

Hässleholm 

Hässleholm 

Hässleholm 

Hässleholm 

Hässleholm 

Hässleholm 

användning m2 Tkr kr/kvm Nedre Övre 
Pippifågeln i Hässle-

Terminalen 13 lager 562 2019-02 3 500 6 227 holm AB 

Slagsvärdet 2 industri 480 2019-02 2 000 4166 (Fysisk person) 

Grimman 2 industri 2 360 2018-10 10000 4237 PAHL Fastigheter AB 

Portvakten industrifaslig-
heter (11 fastigheter) Industri, kontor 54 708 2018-09 135 500 4954 7,00 8,00 Fastator 

Kullenberg i Malmö Fas-

MUTTERN 1 Industri 4 380 2018-07 18 000 4109 tighetsförvaltning AB 

Landskrona 1 lager 1710 2018-05 5 000 2 923 Pigus Fastigheter AB 

Bygeln 1 

BYGELN 1 

HYDRAN 2 

HYDRAN 5 

DELFINEN 1 

LINAN 11 

lager 1933 2018-04 6 300 3 259 (Fysisk person) 

Lager 1933 2018-04 6 300 3 259 (Fysisk person) 

C C Fastigheter & Bygg 

Industri 200 2017-11 1500 7 500 AB 
ÄLMBY ENTREPRENAD 

Industri 306 2017-09 2100 6 862 AB 
Linds Fastigheter i Häss-

Industri 1 250 2017-03 4300 3440 leholm AB 

Lager 180 2017-03 968 5 377 ANAD 2 AB 

Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin
nas, har köpts till priser mellan 2 900 och 7 500 kr/kvm med ett 
medeltal kring 4 700 kr/kvm. Värderingobjektet har ett centralt 
läge, som inte det bästa läget för industri, och värderingsobjektets 
marknadsvärde som industrifastighet i kr/kvm ligger troligen om
kring medel i ortsprismaterialet. 

En stor del ov ollo fostighetsförvärv sker numera i bologsform innebärande ott köpeskillingen inte 
blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i "portfölj/orm". Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl
jerna får säkas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 

Kassaflödesanalys 
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Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 
som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet {dvs. det to
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 

Kassaflödesindata 

Direktavkastning restvärde 

- Kontor 

- Lager 

- Övrigt 

Kalkylränta på totalt kapital 

- avseende driftnetton, snitt 

7,75 % 

7,75 % 

7,75 % 

7,75 % 

9,83 % 

9,83 % 

- avseende restvärde 9,83 % 

lnflation/KPI: 1% 2020, och därefter 2% per år. 

Kalkylperiod : Cirka 10 år (2020-05-01 - 2029-12-31) 

Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 
består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd
ningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm. 

Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkast
ningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut. 

Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 
tabellen. 

Nyckeltal 
I 

Marknadsvärde 

- Nuvärde av restvärde 

- Nuvärde av driftnetton 

Direktavkastning, år 1 

Direktavkastning vid kalkylslut 

Värde kr/m 2 

Värde/taxeringsvärde 

11500 000 kr 

6 042 765 kr 

5 468 670 kr 

-0,03 % 

7,75 % 

4 286 kr/m 2 

2,09 

Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 
värdeavdrag. 

Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe
ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 
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Nominell utveckling av effektiv hyra och 
driftnetto efter investeringar 

2500 ~--------------

2 000 +----------~- - .,....__ 
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efter 
investering 

År 

För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen 
har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakans
grad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkast
ningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oföränd
rade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av 
tabellen. 

Parameter Andring indata Vardeforåndnng 

enhet anta l tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10 2 053 18 

Vakansgrad %-enheter 10 -2 452 -21 

Drift & underhåll % 10 -421 -4 

Inflation %-enheter 1 1578 14 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1 -1367 -12 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1 1779 15 

VÄRDERING - EXPLOATERINGSFASTIGHET 

Ortspriser byggrätter 

Nedan redovisas några köp av mark och markanvisningar i Hässle
holm som skett på senare år och som vi har kännedom om. 

Hässlehem köpte under 2015 del av fastigheten Tormestorp 5:16 
om ca 19 200 kvm för en köpeskilling om 3,84 miljoner kronor. 
Byggrätten var 7680 kvm BTA och byggrättspriset motsvarar där
med 500 kr/kvm BTA. 
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Karlssons Fastigheter köpte fastigheten Björnen 4 i centrala Häss
leholm under 2017 efter en markanvisningstävling. Det vinnande 
förslaget innebär att befintlig byggnad rivs och åtta nya lägenheter 
byggs. Markpriset motsvarar strax över 1000 kr/kvm BTA. 

Kommunen sålde del av fastigheten, nuvarande Viggen 1, till Tom
fin Exploatering AB under 2016 för 1, 78 miljoner kr (in kl. VA-avgift 

om 174 tkr). Byggrätten var ca 1 500 kvm BTA och köpeskillingen 
motsvarar därmed strax under 1 200 kr/kvm BTA. Fastigheten lig
ger i området Finjasjö park. 

K-fastigheter köpte under 2017 fastigheterna Magasinet 1 och 4 
och Intendenten 3, 4 och 5 av Brinova. Transaktionen baserades 
på ett underliggande fastighetsvärde om 52 Mkr. Beståndet består 
av byggrätter om cirka 38 000 kvm. Köpeskillingen motsvarar där
med 1368 kr/kvm BTA. 

TK Projekt AB har efter markanvisning köpt fastigheten Förrådet 1 
i Läreda i Hässleholm. Området ska bli ett nytt handelsområde och 
priset för marken var 667 kr/kvm BTA efter lagakraftvunnen de
taljplan. Köparen medfinansierar nedgrävning av elledningar med 
615 tkr av totalt 4 328 tkr exkl. moms. 

Under 2018 avgjordes markanvisningstävlingen för 12 st delområ
den i området Björklunda. Priserna i de vinnande anbuden låg 
inom intervallet 700- 2800 kr/kvm BTA och redovisas nedan: 

BTA Pris, kr/kvm BTA 
Hässlehem 3819 1250 

Seniorvillan 1500 1450 
Skotten borg AB 2930 1150 
BoKlok Mark och exploatering AB 3540 1400 
KlaraBo Sverige AB 3992 700 
Skottenborg AB 1485 1200 
Svensk Husproduktion AB (LB-hus) 1431 1400 
BoKlok Mark och exploatering AB 2305 1400 
Sotby Måler AB 2160 1300 
Älvsbyhus AB 304 2796 
KlaraBo Sverige AB 918 700 
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Värdebedömning 

Värderingsobjektet har ett centralt läge vid stationen och läget be
döms vara bättre än för de flesta objekt i ortsprismaterialet. 

Med ledning av de markanvisningar och köp som har skett i Häss
leholm, samt den allmänna prisutvecklingen, bedöms byggrätts

värdet i det här läget till 2 000 kr/kvm BTA. 

Då det inte finns någon detaljplan för bostäder har en kalkyl ställts 
upp för att beräkna råmarksvärdet. 

Följande antaganden har gjorts: 

Största tillåtna byggnadsarea i ny detaljplan har antagits bli 
30 % och ny bebyggelse antas kunna bli i 5 våningar, vilket ger 
ett exploateringstal på 1,5. 

- Värderingsobjektet ligger inom ett område som är utpekat 
som utvecklingsområde. Ett riskavdrag på grund av att detalj
plan för bostäder ej finns och osäkerheter kopplade till utbygg
naden av stam banan (t.ex. en del av fastigheten kan tas i an
språk för järnväg eller att skyddsavstånd till järnvägen gör att 
delar av fastigheten inte kan bebyggas} bör göras. Då fastig
heten är bebyggt i nuläget och ger avkastning bedöms risken 
vara lägre än om fastigheten varit obebyggd och har bedömts 
till 25 %. 

- Tid till att en ny detaljplan kan tas fram har bedömts vara ca 10 
år. Bedömt markvärde nuvärdesberäknas med en kalkylränta 
på 4%. 
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Kalkylen har ställts upp enligt nedan: 

Tomtareal 

Trolig största byggnadsarea, andel av tomtarea 

Trolig största byggnad sa rea, kvm 

Antaget antal våningar ny bebyggelse 

Bruttoarea, kvm BTA 

Byggrättsvärde, kr/kvm BTA 

Värde vid detaljplan för bostäder, kr 

Riskavdrag 

Markvärde efter riskavd rag, kr 

Tid till detaljplan, år 

Kalkylränta 

Markvärde efter risk- och tidsavdrag, avrundat, kr 

9241 
30% 

2 772 

5 

13862 

2000 

27723000 

25% 

20792 250 

10 

4% 

14000000 

Utifrån ovanstående bedöms värdet som utvecklingsfastighet till 
14 miljoner kronor. Det bedömda värdet motsvarar ca hälften av 

det bedömda värdet om det hade funnits en lagakraftvunnen de
taljplan för bostäder, vilket bedöms vara rimligt med hänsyn till 
risk. 

Bedömt värde motsvarar ca 1 500 kr/kvm tomtareal. 

SAMMANFATTANDE OMDÖME OCH MARKNADSVÄRDE 

Värdet som industrifastighet, då vi bortser från förväntan om änd
rad användning, bedöms utifrån kassaflödesanalysen till omkring 
11,5 miljoner kronor. Värdet av fastigheten som en utvecklingsfas
tighet har bedömts till 14 miljoner kronor. 

För att komma upp i samma värde i kassaflödeskalkylen som be
dömts för värderingsobjektet som exploateringsfastighet behöver 
ett avkastningskrav på 6,5 % används. Detta är lågt i förhållande 
till de normala avkastningskraven för industrifastigheter, men be
döms vara rimligt i det här fallet sett till läget och utvecklingsmöj
ligheterna. 

Vad som bör observeras är dock att den initiala direktavkastningen 
för fastigheten hamnar nära noll, vilket kan dämpa betalningsvil
jan. En normaliserad direktavkastning fram till framtida exploate
ring kan förväntas ge uppåt 6,5-7 %. 
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Malmö 2020-06-10 

Värdebedömningarna ovan kan sammanfattas enligt nedan: 

Fastighetens värde såsom industrifastighet, bortsett från för
väntan om ändrad markanvändning, bedöms till 11 500 000 kr. 

Byggrättsvärdet vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder 
bedöms till 2 000 kr/kvm BTA. 

Det totala markvärdet vid lagakraftvunnen detaljplan för bo
städer utifrån de antaganden som gjorts om en framtida bygg
rätts storlek bedöms till ca 28 000 000 kr. 

Fastighetens marknadsvärde utifrån gällande förutsättningar 
med befintlig bebyggelse och förväntan om framtida använd
ning, bedöms till 14 000 000 kr. 

Marknadsvärdet av fastigheten Brännmästaren 7 i Hässleholms 

kommun bedöms vid värdetidpunkten 2020-05-15 till: 

Fjortonmiljoner kronor 
14 000 000 kr 

OBS! Notera värderingsförutsättningarna under "Förutsättningar" ovan. 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 

Filippa Lundahl Wibelius 
Civilingenjör 

Bilagor; 
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation 
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet {FDS) 
4. Allmänna villkor för värdeutlåtande 

AUKTORISERAD 
FASTIGHETSVÅRDERARE 

SAMl-f.ÄLLSBYGGARNA 

fFl 
FORUM 



Brännmästaren 7 

Hässleholms kommun 

KASSAFLÖDES KALKYL 

Kalkylresultat 
Värdetidpunkt 2020-05-15 (kalkylstart 2020-05-01) 

Nuvärde av driftnetton (tkr) 
Nuvärde av restvärde (tkr) 

SUMMA (tkr) 

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr) 

Kassaflöde 

5469 
6 043 

11511 

11500 

Bilaga 11(1) 

ÄR 2020 del 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Bedömd helårsinflation 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

kr/m 2 2020 

Hyror, lokaler 616 1106 1670 1700 1 784 1924 1963 2 002 2 042 2 083 2125 

Va kans/hyresrisk, lokaler -355 -637 -461 -119 -135 -157 -160 -163 -166 -170 -173 

Hyror, mark, garage mm 43 65 66 67 69 70 71 73 74 76 

Vakans/hyresrisk, mark mm -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 

Hyrestillägg exkl. f-skatt 7 12 18 19 19 19 20 20 20 21 21 

Ers. Fastighetsskatt 10 15 15 15 17 17 17 17 17 

Effektiv hyra 291 523 1299 1677 1746 1867 1906 1944 1982 2 022 2 062 

Drift & Löpande underhåll -213 -382 -576 -587 -599 -611 -623 -636 -649 -661 -675 

Periodiskt underhåll -70 -126 -190 -193 -197 -201 -205 -209 -214 -218 -222 

Fastighetsskatt etc -10 -18 -28 -28 -28 -28 -31 -31 -31 -31 -31 

Kostnader -293 -526 -793 -808 -824 -840 -859 -876 -893 -910 -928 

Driftnetto -1 -3 506 869 922 1027 1046 1068 1089 1111 1134 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr) -1 Restvärde kalkylslut (tkr) 14 929 

Norm. driftnetto, helår (tkr) 958 

Kalkylränta driftnetton, snitt (%) 9,83 

Kalkylränta restvärde (%) 9,83 Marknadsvärde kr/m 2 4 286 

Direktavkastning, initial, % Marknadsvärde/taxeringsvärde (V /T) 2,09 

Direktavkastning vid kalkylslut,% 7,75 
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Bilaga 2 1(1) 

HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgast etc. Lokal- Total Lopt1d Akt ell h a Bed d a knadsh 

typ area t .o.m .~ ~ ~ ~ ~ Totalt exkl . f -skatt ~ 

m 2 kr kr/ m 2 index% kr kr/ m 2 kr kr kr/ m 2 kr kr/ m 2 kr kr/ m 2 kr kr/ m 2 Not 
Lokalhistoriska Arkivet Lager 35 21-06-30 97 531 2 787 97 531 2 787 97 531 2 787 97 531 2 787 97 531 2 787 

Lokalhistoriska Arkivet Lager 20 21-04-30 24000 1200 24000 1200 24000 1200 24000 1200 24000 1 200 

Hässleholms Kommun, Tekniska kontoret Kontor 270 20-12-31154 525 572 154 525 572 154 525 572 154 525 572 154 525 572 

Hässleholms kommun, Mät och GIS Lager 160 22-03-31 92 250 577 92 250 577 92 250 577 92 250 577 92 250 577 

Fasab Fastighets AB (Gunnar Karlsen AB) Kontor/Lager 110 21-12-31 95 557 869 18000 164 113 557 1032 95 557 869 113 557 1032 113 557 1032 

kontor Lager 50 20-12-31 25 000 500 25 000 500 25 000 500 25 000 500 25 000 500 

T-Consulting Kontor 308 23-08-31 72000 234 72 000 234 215 600 700 215 600 700 215 600 700 

Barslund Sverige Kontor 270 20-10-01 142 000 526 142 000 526 142 000 526 142 000 526 142 000 526 

Nordea P-platser 20-12-31 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

KR Media Transport AB P-platser 20-12-31 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

11 st privatpersoner P-platser 20-12-31 45 450 45 450 45 450 45 450 45 450 

Vakant Lager 1460 949 000 650 949 000 650 963 965 660 

Summor/ Genomsnitt 2 683 766 913 627 18 000 15 784 913 642 1859513 693 1 877 513 700 1 892 478 705 
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Bilaga 4 1(3) 

M etria fastighetSök - Hässleholm BriinnnL.wtaren 7 

036 män 2020-04-23 

Fastighet 

Beteckning Senaste ändringen i 
Hässleholm Brännmästaren allmänna delen 
7 2000-04-14 

Senaste ändri,ngen i 
inskr ivningsdelen 
2020-04-07 

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen 
2(]20-04-22 

Nyckel: UUID: 
120643492 909a6a5f-4b55-90ec-e040-ed8f66444c3f 

Distrikt 
Hässleholm 

Adress 

Adress 

Drottninggatan 2-4 
281 48 Hässleholm 

Kungsgatoo 1 
281 48, Hässleholm 

Lage, kana 

Område 

Areal 

Område Totalareal 

Totalt 9 241 kvm 

Lagfart 

Ägare 

556583-1202 

Brännmästaren AB 

Box38 
281 21 Hässleholm 

Distrikts kod 
101330 

N (SWEREF!re! iM) 

6224602.3 

Köp (även transportköp): 2000-01-28 

Län- och kommunkod 
1293 

Därav landareal 

9 241 kvm 

Andel 

1/1 

E (SWEREF 89 ™ ) 

423210.4 

Därav vattenareal 

Lnskrivningsdag 

2000-02-14 

Akt 

00'924 

KöpeskJIHng: 300.000 SEK, avser hela fastigheten. 

Anmärkning: Namn 00/1734 
Anmärkning: Beviljad 00/002 

Anteckningar 

Innehåll lnskrivningsdag, Akt 

Föreläggande föreläggande om åtgärder ooh anmälnillgsp(ikt till miljö- och 2020-04_06 
stadsbY9!Jnadsnämnden {202Q-03-17, m-2020-137) 

0-2020-001:33504: 1 

Anmärkningar: 
Frist: senast 6 veckor innan arbetet påbörjas. d-2020-00133504:2 

Sida 1 av 3 2020-04-23 
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Bilaga 4 2(3) 

Metria FastighetSök - Hässleholm Bränllm..'tstaren 7 

Inteckningar 

Totalt antal inteckningar: 1 

Totalt belopp: 6.800.000 SEK 

Nr 

Anmäriming: 
Bevi~ad 001991 

Rättigheter 

Belopp 

6.800.000 SEK 

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Ändamål 

Vatten och avlopp 

Rättsförhållande 

Lasl 

Bildn:lngsåtgärd: Ledningsåtgärd 

Plal\flf. bestämmelser och fornlämningar 

Planer 

Stadsplan 

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått 

Stadsplan 

Plananmärkning: Genomförandeliden har utgått 
Stadsplan 

Alananmäl1ming: Genomförandetiden har utgått 

Taxeringsuppgifter 

T aJCenngsenhet 

Specialenhet, distributionsbyggna<f (820) 

237686-3 

utgör taxeringsenhet och omfattar he1 registerfastighet. 

T axering,svärde 
Taxeringsår 

2019 

lnskrrvning,-sdag 

2000-02-14 

Rättighets typ 

Ledningsrätt 

Datum 

1949-08-12 

1973-11-30 

1976-03-12 

Akt 

001925 

Rättighetsbeteck:ning 

1293K-00/26 . 1 

Akt 

1183K-A32 

11-HLM-567173 

11-HLM-641'76 

Taxerad Ägme 

556583-1202 
Brännmästaren AB 
Box38 

Andel 

1/1 

Juridisk: form 

Miiebolag 

Ägande-typ 

L3gfart eller Tomträtt 

28121 Häs&leholm 

Åtgärd 
Fastighetsrättsliga åtgärder 

Tomtmätning 

Sammanläggning 

Fasöghetsreglenng 

Fasöghetsreglering 

Sida 2 av 3 

Datum 

19'3-6--01-25 

1936-08--04 

1976-09-24 

2000.04-14 

Akt 

1183K-D78 

11-HLM-657176 

1293K-00J26 

2020-04-23 
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Metria FastighetSök - Hässleholm BrännmäJ!taren 7 

Ursprung 

Hässleholm Hässleholm85:78, 85:79 

Tidigare Beteckning 

Beteckning 

L-Hässleholm Garvaren 6 

Omregistreringsdatum 

Ajourtorande inskrivningsmyndighet 
Lantmäteriet 

Copyright© 2017 Metria 

Sida 3 av 3 

1991.09-25 

Kontort>eteckning: 
Hässleholm 

Telefon: 0771--63 63 63 

Akt 

1183-927 

Bilaga 4 3(3) 

Källa: Lantmäteriet 

2020-04-23 
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Brännmästaren 7 Bilaga 5 
Hässleholms kommun 

ALLi\La\1 A VILLKOR FÖR VA.RllEUTL.\.TAI'i""DE 

Dessa. al!!mnn.> ~-illkor är ~=t utirbettdo av CB,RE S11o'-e<fei AB. Cu;!unan & Wakmeld Sv;,den AB, Fomm Fastigb.etsekanomi AB, 
FS Fa.sri~-ategi AB, N"""""' .~'ioe AB, Sa,'il.ls S-.,-eden AB och Svål AB. De är 111:u-bem med ut~-r &.In God Värder.rse<I, 
upprättat av Sekti= För f:,,sri~l,;\,-ä>-dering inom Samhällihygg;nna och är avsedda för aul.,orae.-ade ~"3l'dor.ue in= S:mih:" sbygpina. 
Villltor.,. gäller n-än 2010-l2--0l ,,id ,,ärde.mg av heh, dwr a\' fum gb,,ter, romtr:imr, byggn.,,der på oli'i grund er liknande 
,,;irderingsuppdrag UlQlll.S, -enge. S.hitt ej annat fr:m,,,o,fe- av \'ärd.eutlåtmd.t gill..- foljande; 

I Y:ird~utlåtondeis amiatming 
l.l Värderingsob;el-ret omfuttar i "än:le~t ~ven mt 

eg,endom ell..- ,:oot.;-,,'al'311C!i! med · cil-.nde ~ och 
sk)'idighe,t,..r i fötm w somirut, lednin!!5rnt, samfälli~ter 
och ö~ngo mtighe,eo: eller skyldigheter som ~ av ut
drag m Fastighet:;regisiret bmfii . gr riJl växde.-ingsob;elrtä 

l .2 Värdeutlmndet omf.:Jrru- ä,·...,, i föru<W11n,nde fäll, till 
v.irdsin!;SObjektet hörande furigl,e;siillhehör och byggnads
~ • ~ ej ~tsmtillbehör i ama.n omfattning :in ~'2:d. 
san l:ram,gjr an1tlätmdet. 

l .3 Komroll av indriu1.1 ~ har skett genom trtdn!:': från 
Fasbghel5re,gi,n-et. De.i. mfaamation m m ehallit> genom 
fastighel!ire~t har föruts;;tts \'Jl-. korrekt och m,djg, 
\'.UIOT ytt . gare, utr«!ning >V le,ga].1 roth.1!!,nde,n och 
dzj:,o, iti"""rärt ej ,idtagit.. Vad g;iller le§3h romilfanden 
umw vad som framgår av FastighetsFegisne, har c!e5sa 
enbart beaktats i den 01llfuttning imi:,,maria,, dårOlll llinmats 
slhiftligen av uppdragsgi1:aren/äga,-en eller ilennes ombud. 
Fönnom det som framgår av utdrag ft.m FasrighEm'egis!ret 
samt a" uppgifter 50111 lämnats av uppdragsgi,-.renläg;,ren 
elJH de,me;; ombud h,,.- det förutsatts att ,<är<ieringsobjektei 
ini,, be 3'.'tti av icke :inskriu1a •=itu!; nyttjanda-ättsa,1al 
eller andra :ntal san i n.agot avseende bEgränsar fusngb.et,,
aga:rens rådighet Ö\:er egendomen samt att ,<ärderingsobjel-tei 
ini,, be.lastas av betw,?2]lde utgifter, a,-pfter elJH andra 
~ ,ationer. Vida1> h.1r det förutsatts :rtt .fudering;objektet 
inte är forem3l för- nisr i något a,-,;e,ende,, 

! Förut'$ä rt.ning:u- för ,: .. 2rdeuilitande 
'.!. I Den information som im,,,fatta. 1. värdeututmdet har in

samlats från käl.lo.- SOlll bedölllls \öra tillförlitliga.. Samtliga 
uppgifter san erh3llits genom uppdr:,gsgi\'JlHiiaprffl eller 
denru,, ombud cd, uentuella oyttj~-;,re, bar 
föru!satts """" k.oinkta. Uppgifterna i,;,,: endast komroller.,is 
genom en allm.m rimlighetsbedönming; Vi.cme har m1'Utr.aJis 
att inget , v relevam för , -;;.,:debedöwningm liar utel.,,,,m;it, av 
uppdr:,,gsgivaren/:iga,:en eller de.mes ombud. 

1.2 ~ area som !ägs pund för ,'årdenngen har eimllils 
genom uppdragsgi,-,ren.lägai,m eller denne,; ombttd. Värde
raren har mrlitat sig på """"' J11i!Of' och bar il'lie män upp dem 
på plats eller p.å ritningar,_ men are01:na Ml' kon'irollP..131:5 
genom en rimlighetsbedöwning. ..!\r,,ana h,,.- fönrtsafu ,-.ra 
upp:wätb i enli~t med ,id , -:uje iillfälle gill;mdi, "Svaicl: 
Standard". 

1.3 V ad "'"" h}-Tes- oob. anend,;fö:rbållaruleu er andra 
nyttjmdaitter, baz ,-är-do:b~gm. i lmu=.de fal.I 
u.i§.itt n-än ~1hnde ~=- ocli 21no1dea-,ttl s.'Ud oni!:':3 
nyttja1,deränsa,ui. Kopior a,· c!es.sa. elle,r ;indra ha,,dli.ngar 
un,'is.ande relev-.nta ,,illko.r h.v erhållit. •v uppdra~
giv:irenläg.,.-en ell..- dera:ies ombud 

2.4 Värdering;objektet förutsätts ~ uppfylll alla etfo.-de.iiga 
myn<ligheitskm: ""h fur fåstigbeten gällande ,-illkar, såsom 
planfärba!!anden etc., dels ha erhållit alla e.mxderlig;i myndig
be ,i!ind för deis am'.llldni.ng på säit som •D!:':es i ut
låtandet. 

3 ~lilj öldgoi: 
l l Värdebedömnin~n g;;; ler -.mde- fönnsärmmgen att man eller 

byg~der inOlll värderingsobjelrn,t inte är i. bel!m• av •~ 
l'lllg er alt. det föreligger någon annan furm. ax miljömässig 
belastnmg. 

31 Mot bru.gnmd av nd = n-.ni;,;;lr a.- 3. l =-anr ,-ärdetaren 
inte för c!en !ibd:!l som kan åsamhs uppdngsgivare,:, eller 
tredj" mm som en ko:nsel..,'ell.5 2V att värdf!be.dömmngen är 
feWmg på gruoo. a.v att ,-:irmsring,:objel.1e,t år i b,,b,ov a\" 

sanering el!e.· att det ffirel.i~ger mgoo ann.an foim av 
miljömässig bela.stmng. 

-1 B~siktni.ng, te-kni,kt ,ki~k 
4. l Den ey,mka kcmdiri . ......., hos de o.nl.ä~{byg~d..- 0$\J 

som beskrivs i utlåt-..:odet är basend på Ö\W!liktlig okulär 
be,;il;,tning. Utford beru.-ming lw: ej , -.i.it av !13dan kanl.-tär att 
den uppfyller sälj arens upplymingsplil,:t elle.· köP'l"""l" und..-
,öknm~-. enligt 4 hp 19 § Jarda.ball....,._ Värdet-ings
objektet förutsätts ha det ilick och den standard sa.u okulär
besil."1llm!!)m indike.-ade nd besi1.1ning,;ti.llf:illa. 

4.2 Viiroo:u:en tir mg,,r an.,,:a,r ror dold., fäl elJH ioke uppenlxua 
förhallandm på egaidomen. under mlll<en eDer i byggnads,. 
SOlll tli.ill.e p;n1'l.h värdet. Inget aM\'?.l: "'" lo.-
• såd.mt S<>m ,kulle km--. speciilis&ollll)eiellS el!e.· spe,::i 

l'lll15kaper ror att upptäcla. 

• fiml.'tionen (wc!e-föhe1en) och/eller konditiODOI> hos bygg-
nadsdetaljer mekanisk utnl5t?Jing, 1-örl!!dmnear er 
e!el..i>iska k~tt:q.10ll"1Jter. -

~ .-\:w:rn r 
5.1 faenruella skadeständs..m;prak följd av pl\'isad skad., till 

följd av f'el i .-ärdeudåtandet sbll fi.-am..<tilla. mn ert år !nn 
,,ärdaingmdpw,kten (&rum f<ir undei1ecknar,de av , tärde
ringen). 

5.2 Det m.,,.'<llll3h ~ SOlll kan utgå ror p~isad skada till 
följd av i värdeu.tl~ta:odet år 25 p1'isbasbelopp , id värde-
ringsticlpunkten. 

6 \"ördeutl:lton.det; okmalite-1 
6.l Beroe:ide på att de bktorer sam ph·eihr värdamgsoojel-t& 

w.1rknads\'ärde förändras över tiden är den ,'31:c!e.bedö~ 
som åroges i udåta.ndet gall:mde e,ud;,st ,~d ,-ärdetidpur,kte,,. 
med de förui5ättningar och reser\'alioo.er sOlll angi,its i UIU· 
r:,,nd;;t, 

6.2 frJmtida in- ocl, mbel3!ningar sam! ,fudeim·ecliling , om. 
redo,m 5 i utili-..,,,1.,r i föruamwande fall, bar !l:i011s utifrån 
ett scen:uio som, enligt värdera= uppfuttning, återspe~ 
fåsti!;ilietsmarknadens fö,vanmmi;,;ar om fr=-tiden. Vinlebe
d5ll'lllingen innebär inte någon utfäsielse om f.,kti,k framtida 
kassaflöde.- oob. , ,;irdeu.n-.cl..ling 

\ "lird.utl:itaudet. anTÖndande 
7.1 lrm.ehallel i v:inl,,utlat.,,ndet med tillhörande bihear ti.llhi;.r 

tg>p,:h-;,g:;gh.u:en oc,h sbll am,:ind,s i sin hellu,r till c!ei syftec = an~.ei: i utlltmdet. 

.2 . .<\m-äI!ds värdeudåtaridet ror rättiliga fö1.fo~. arm-ara, 
,-ärd.o:aren endast för direkt eller indireJH ,k;,da mm kan 
drabba. uwdral:l'gi, 'l!J1!11 om. utlåtandet an,>änds enligt 7.1. 
Vårc!er.u-en är fii &¼n allt :m.s.,m för skada "°m drabbat iredje 
tm11 · följd a,· att denne >11\."änt si; av värdeutl.åt,ndet eller 
uwgifter i dettl. 

7.3 Innan ,fudeutlåtandet eller delar av det 1-epradu,,er;,s eller 
,.,fe.-e= till. i något annat okriftligt dokument, D:l.1!m! ,'ärde
~företage,t godkmna i:m,,,h.lliet o,,h på \'i.lket s.11! 
utlå.tandet skall åt~es. 

2017--01-18. v .. 3 
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VÅRA KONTOR 

Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86 Stockholm 

Tel 08 696 95 50 

Göteborg 
Drottninggatan 36, 41114 Göteborg 

Tel 03110 78 50 

Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38 Malmö 
Tel 040 12 60 70 

Norrköping 
Kungsgatan 56 C, 601 86 Norrköping 
Tel 01112 61 21 

Nyköping 

Västra Kvarngatan 64, 611 32 Nyköping 
Tel 0155 778 70 

Sundsvall 

Södra Förmansvägen 12, 857 53 Sundsvall 
Tel 070 229 OS 15 

Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40 Röbäck 

Tel 076 846 99 55 

Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås 
Tel 021 665 53 15 

Östersund 

Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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Hässleholms 
kommun 

Handläggare 
Kommunstyrelsens ordförande 
Lars Johnsson 

BESLUTSFÖRSLAG 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-04-19 KLF 2020 / 408 

Yttrande i mål 4061-21,Håkan Spångberg m.fl . . /. 
Hässleholms kommun 

Förslag till beslut 

Hässleholms kommun yttrat sig till Förvaltningsrätten i Malmö i ovannämnda mål 
enligt vad som framgår nedan. 

Yttrande 

Som svar på rättens förelägganden den 14 april och den 19 april 2021 inkommer 
Hässleholms kommun med följande yttrande. 

Yrkande 

Hässleholms kommun yrkar bifall till överklagandena och att kommunfullmäktiges 
beslut den 29 mars 2021, § 70, att förvärva fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
därmed undanröjs. 

Grunder 

Enligt 13 kap 1 § kommunallagen (2017:725) har varje medlem av en kommun eller 
en region har rätt att få lagligheten av kommunens eller regionens beslut prövad 
genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Enligt 13 kap 8 § 4. ska ett 
överklagat beslut upphävas, om beslutet annars strider mot lag eller annan 
författning. 

Hässleholms kommun anser att beslutet strider mot 2 kap 1 § kommunallagen, vari 
stadgas följande. Kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller 
deras medlemmar. 

Kommunledningsförvaltningen I Kansliavdelningen 
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Enligt praxis får en kommun inte lämna understöd åt enskild utan stöd i författning. 
Att understödja enskilda betraktas nämligen inte som en "angelägenhet av allmänt 
intresse". Köp av fastighet till ett pris överstigande marknadsvärdet anses i praxis 
(se till exempel RA 83 2:50 och Kammarrättens i Göteborg dom i mål 3009-08) vara 
ett exempel på sådant stöd till enskild och alltså olagligt. 

I föreliggande ärende har kommunen tecknat ett preliminärt avtal om att köpa 
fastigheten Brännmästaren för 29 500 000 kr. 

Det finns två utförliga värderingar i ärendet. Forum Fastighetsekonomi AB bedö
mer marknadsvärdet vid värdetidpunkten 2020-05-15 till 14 miljoner kr. Croisette 
Real Estate Partner bedömer marknadsvärdet till 18 miljoner kr. 

Företaget Navet AB har tagit del av Forum Fastighetsekonomi AB:s värdering och i 
ett yttrande däröver bland annat uttalat att med olika alternativ till värderingsansats, 
vilka alla bygger på Forums beräkningsprincip, men med justering av olika parame
trar utifrån Navets bedömning av erfarenhetsmässigt mer korrekta värden resulterar 
Navets beräkningar i ett värdeintervall om 29-37 miljoner kr. Forum Fastighets
ekonomi AB har kommenterat Navets beräkningar och vidhållit sin bedömning. Av 
tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att förvaltningen vill "flagga för" att 
säljaren anlitat Navet med uppdrag att sälja fastigheten och att biträda som 
rådgivare åt säljaren under processen och att Navets oberoende vad avser 
värderingen därmed kan ifrågasättas. 

Två olika, av kommunen anlitade värderingsinstitut, har låtit värdera fastigheten och 
båda värderingarna visar på ett värde som väsentligt understiger köpeskillingen. 
Kommunen har alltså varit medveten om att experter på området anser att köpeskil
lingen är för hög. Någon utredning som visar att den bedömningen skulle vara 
felaktig eller osannolik har inte presenterats. Kommunen har därmed förvärvat 
ifrågavarande fastighet till ett värde som väsentligt överstiger marknadsvärdet. Ett 
sådant förfarande måste anses utgöra otillåtet stöd till enskild och strider därmed 
mot 2 kap 1 § kommunallagen. Beslutet ska därför undanröjas . 

Kommunstyrelsen 

Lars J ohnsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 


	Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-28
	Innehållsförteckning
	§ 72 Yttrande över Regionplan för Skåne 2020-2040
	§ 78 Yttrande i mål 4061-21,Håkan Spångberg m.fl. ./.Hässleholms kommun



