
 
VärderingsInstitutet 

___________________________________________________________________________ 
PROPERATE Värderingsinstitutet Norra AB       Tel  0650-99500, 060-101650, 026-102904 
www.properate.se                   norra@properate.se 

 

 

 
 

 
 
 
 

VÄRDEUTLÅTANDE 

 
avseende fastigheten 

 
 

 
 

 

SÖDERHAMN  EKORREN 1 



VärderingsInstitutet                                                      VÄRDEUTLÅTANDE Söderhamn Ekorren 1 

Sida 1 (11) 

 VÄRDEUTLÅTANDE 
 

Värderingsobjekt:   Fastigheten Söderhamn Ekorren 1 
Adress: Kyrkogatan 8/Oxtorgsgatan 16, 826 32 Söderhamn 
Typ:   Hyresfastighet (hotell/restaurang m m) 
Ändamål:     Bedömning av marknadsvärde per augusti 2019 
Uppdragsgivare: Fastighetsägaren genom Tobias Wiklund 
Lagfaren ägare: Org nr 556613-8433, Gibb Group AB 
 Nylandsgatan 16, 826 31 Söderhamn 
Besiktning: Tisdag den 30 juli 2019 av Peder Lindblom 
Förutsättningar: I värderingen förutsätts att lämnade uppgifter är korrekta. 
 Inför uppdraget har inga årsredovisningar lämnats och 

lämnade ekonomiska uppgifter avser ej helår. I  
värderingen förutsätts att lämnade ekonomiska nivåer 
fortskrider. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   

 
Allmän beskrivning  
 
Värderingsobjektet utgörs av en hyresfastighet belägen omedelbart väster om Söderhamns 
affärscentrum och i direkt anslutning till Rådhustorget med dess byggnadsminnesförklarade 
miljö. Fastighetens totala markareal uppgår till 498 m². Tomtmarkens obebyggda del utgörs 
av grusad gård och altan/uteservering på baksidan (uteservering framsidan på allmän mark). 
På fastigheten finns en byggnad som är klassad som byggnadsminne (byggnad med 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde).  
 
Byggnaden uppfördes på 1800-talet, ombyggd 2002 och renoverad 2013 och 2017. 
Byggnaden omfattar ca 715 m² uthyrningsbar lokalarea fördelat på pub och restaurang, 
källarlokal samt hotelldel med 14 hotellrum. Restaurangdelen har stora fönster mot gatan med 
tre möjliga entréer som bedöms kunna konverteras till sidoverksamheter såsom 
delikatessbutik, café/konditori m.m.  
 
Verksamheten bedrivs i egen regi och i värderingen förutsätts en omsättning om ca 6,7 Mkr 
(aug-2018 – juli 2019) varav 1,2 Mkr för hotellet och resterande del restaurang m.m. 
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Värderingsresultat 
Mot bakgrund av vad som angivits i detta värdeutlåtande, ekonomiskt och tekniskt, bedöms 
värderingsobjektets marknadsvärde, på grundval av en cash-flowanalys och 
ortsprisjämförelse, till 
 

6 400 000 kronor 
 

Med beaktande av den osäkerhet som vidlåter all fastighetsvärdering uppskattas 
osäkerhetsintervallet till ± 640 000 kr (5 760 000 – 7 040 000). 
 
Jämförelsetal:  
Värde kr per uthyrningsbar area (ca 715 m²) 8 951 kr/m² 
Värde per taxeringskrona (tax 2016, 2 471 tkr) 2,6 

Nettokapitaliseringsprocent (direktavkastning) ca 8,2 % (fullt uthyrt) 

Bruttokapitaliseringsfaktor (värde/hyra)  ca 8,1 (fullt uthyrt) 
 
 
 
 

 
Söderhamn 2019-08-09 
 
 
    
Peder Lindblom Ludvig Bennetoft 
Fastighetsvärderare Master i Ekonomi/ Agronom 
 
 
 
 
 
Bilaga 1: Betalnings- och lönsamhetsanalys  Bilaga 4: Foton och kartor 
Bilaga 2: Fastighetsbeskrivning  Bilaga 5. Utdrag fastighetsregister 
Bilaga 3: Ekonomiska data   
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1. VÄRDERINGSUNDERLAG 
 
1.1. Uppdraget 
 

Undertecknad värderingsman har av fastighetsägaren erhållit uppdraget att utföra en 
marknadsvärdebedömning av rubricerat objekt. Värderingen avser fastigheten i sin helhet med 
sina rättigheter och skyldigheter. Syftet med värderingen är att uppskatta objektets 
marknadsvärde i befintligt skick per värdetidpunkten augusti 2019. Värderingen kan utgöra 
underlag för överlåtelse, kreditbedömning mm. Notera att detta värderingsutlåtande inte avser 
restaurang- och hotellrörelsen (inkl inventarier) som bedrivs på fastigheten.  
 
1.2. Besiktning/Underlag 
 

Okulär besiktning av fastigheten har utförts tisdagen den 30 juli 2019 av Peder Lindblom 
tillsammans med representant från fastighetsägaren, Tobias Wiklund. Besiktningen är ej av 
sådan karaktär att den kan läggas till grund för talan enligt jordabalken. Ej heller har 
besiktningen sådan status att hänsyn har tagits till ev krav enligt miljöbalken. Information om 
fastigheten har erhållits från okulär besiktning på plats, från fastighetsägaren samt inhämtats 
från offentliga register. Undertecknad påtar sig ej ansvar för eventuella fel i erhållna 
sakuppgifter vare sig dessa är lämnade av fastighetsägaren eller hämtade ur 
myndighetsregister. 
 
1.3. Värderingsmetoder 
 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika pris vid en försäljning på den öppna 
fastighetsmarknaden under normala omständigheter samt normal marknadsföringstid. 
Marknadsvärdebedömning görs genom en kombination av två metoder, dels en 
ortsprismetod grundad på jämförelser med genomförda köp av likartade fastigheter, dels en 
marknadsanpassad avkastningskalkyl där marknadens förväntningar och avkastningskrav 
har beaktats. Via ortsprismetoden bedöms marknadsvärdet med ledning av historiska fakta 
och via en avkastningskalkyl (cash-flowanalys) bedöms marknadsvärdet mot bakgrund av 
ekonomiska prognoser för den aktuella fastigheten. 
 
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda fastighetsköp söker de köp som avser 
fastigheter med egenskaper som bäst överensstämmer med värderingsobjektet. Därefter 
analyseras jämförelseköpen varvid köpeskillingar kan antingen jämföras direkt eller ställas 
i relation till någon värdebärande egenskap såsom lokalarea, hyra eller taxeringsvärde. 
Hänsyn tas även till den värdeutveckling som skett mellan köptidpunkt och värdetidpunkt. 
 
Avkastningsmetoden innebär att man i en avkastningskalkyl gör en prognos för samtliga 
betalningsströmmar som innehavet av värderingsobjektet ger upphov till under en tänkt 
innehavstid, kallad kalkylperiod. Kalkylen marknadsanpassas genom att man analyserar och 
söker efterlikna marknadsförväntningar avseende de parametrar som ingår i kalkylen. 
Kalkylresultatet erhålls som summan av de årliga driftnettonas nuvärde samt nuvärdet av 
fastighetens restvärde vid kalkylperiodens slut.  
 
Restvärdet utgörs av ett uppskattat marknadsvärde för fastigheten efter kalkylperiodens slut 
och baseras på den prognostiserade utvecklingen av driftnettot och på en bedömning av 
marknadens långsiktiga avkastningskrav. Driftnetton och restvärde diskonteras till 
värdetidpunkten efter en kalkylränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med 
hänsyn till fastighetens karaktär och belägenhet etc.  
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1.4. Marknads- och objektsanalys 
 
MARKNADEN 
 

Tillväxten i omvärlden dämpades under 2018 även om konjunkturen fortsätter att vara god i 
många länder med stigande löneökning och låg arbetslöshet. Tillväxten har försvagats 
betydligt i flera av de största ekonomierna i euroområdet, bland annat Tyskland, Frankrike 
och Italien. Riksbanken bedömer att detta delvis beror på tillfälliga faktorer, exempelvis 
effekten på produktionen av bilar till följd av förändrade regelverk för mätning av utsläpp. 
Men det finns en risk för att utvecklingen avspeglar en mer bestående svaghet i konjunkturen. 
Dessutom finns flera av de tidigare osäkerhetsfaktorerna kvar, exempelvis handelskonflikten 
mellan USA och Kina, den ekonomiska utvecklingen i Italien samt effekterna av 
Storbritanniens utträde ur EU. När det gäller Storbritanniens utträde ur EU bedöms risken för 
ett utträde utan avtal ha ökat. 
 
Efter en tillfällig nedgång i svensk BNP under tredje kvartalet, ökade BNP oväntat snabbt 
under fjärde kvartalet 2018. BNP‐tillväxten under första kvartalet 2019 ökade ytterligare men 
närmast kommande kvartalen bedöms dock sammantaget vara under sitt historiska 
genomsnitt. Det är framför allt inhemsk efterfrågan i form av bostadsinvesteringar och 
hushållens konsumtion, som dämpar tillväxten under denna period. Månadsstatistiken för 
efterfrågan och produktionen, som är central för SCB:s beräkning av BNP‐tillväxten tyder på 
relativt snabb tillväxt efter den mycket svaga utvecklingen under det tredje kvartalet 2018. 
Samtidigt tyngs utsikterna av den fortsatta nedgången i bostadsinvesteringarna, som bedöms 
ha dämpat tillväxten betydligt mot slutet av 2018 och under inledningen av 2019. 
 
Svensk konjunktur förväntas vara fortsatt stark och under 2019 har inflationen varit i nivå 
med riksbankens målsättning på 2% och förväntas fortsätta ligga kring den nivån men som 
lägst 1,5 mot bakgrund av lägre energipriser. Efter att ha lämnat reporäntan oförändrad i april 
2019 är Riksbankens prognos att ytterligare en höjning först är aktuell under slutet av 2019 
eller början 2020 under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig. 
 
Nybyggnationen förväntas vara fortsatt god under 2019 då flera byggnationsprojekt påbörjats 
under 2018 och färdigställs först i slutet av 2019. Trenden tyder dock på en avtagande tendens 
gällande att starta nya byggprojekt. Produktionen av bostäder det senaste året har främst varit 
byggnation av mindre bostadslägenheter. 
 
Prognoserna för 2019 gällande prisutvecklingen för bostäder i riket som helhet visar på en 
avmattning och eventuellt ytterligare sjunkande priser på villor och bostadsrättslägenheter. 
Efterfrågan på bostäder antas dock vara fortsatt hög då de senaste årens byggnation ej legat i 
paritet med bostadsbristen och då främst efterfrågan på billiga bostäder.  
I många kommuner har allmännyttan och privata aktörer byggt nya bostäder under de senaste 
två åren och nu ses en avmattning i efterfrågan i större delar av Sverige.  
Marknaden är till viss del tudelad med ett visst överskott av dyra bostadsrätter och fortfarande 
brist på hyresrätter och framförallt billigare boendeformer. 
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En fortsatt stark konjunktur talar för fortsatt god efterfrågan på kontors- och butikslokaler. 
Ökad E-handel medför dock viss osäkerhet gällande vissa typer av butikslokaler och 
köpcentra. 
 
Under 2018 har hyresnivåerna för fastigheter vid nytecknade kontrakt varierat beroende på 
lokaltyp och geografisk marknad men bedöms för närvarande fortsatt ökande. Priserna för 
välbelägna bostadsfastigheter bedöms fortsätta stiga även i mer sekundära områden. 
Logistik-/lager- och industrifastigheter med flexibla användningsområden och bra lägen 
bedöms ha goda förutsättningar. En fortsatt stark konjunktur bedöms medföra ökad 
efterfrågan på denna typ av fastigheter.  Även en fortsatt god efterfrågan på specialfastigheter 
såsom vårdanläggningar och skolor. 
 
De överlåtelser som sker har i storstadsregionerna skett till mycket låga avkastningskrav och 
huvudsakligen av köpare med stor andel eget kapital. Detta ger i sin tur utträngningseffekter 
så att även övriga delar av landet ökar i attraktion hos investerarna, då med högre krav på 
direktavkastning. 
 
ORTEN 
 

Söderhamns kommun är belägen vid ostkusten ca 14 mil söder om Sundsvall och 7 mil norr 
om Gävle. Kommunikationerna är goda med ostkustbanan som dagligen har flera förbindelser 
mot Sundsvall och Gävle/Stockholm och E4:an som passerar genom Söderhamn. 
 

Kommunen har ca 26 000 invånare varav ca hälften bor inom centralorten. 
Befolkningsutvecklingen har varit negativ och har så varit under flera år men en positiv trend 
har märkts under det senaste året. Arbetslösheten är över rikets genomsnitt men bland 
kommunerna i länet något under snittet. Näringslivet domineras av telefonbaserad service, 
tillverkningsindustri, handel samt vård/omsorg och övrig offentlig verksamhet. 
 

Söderhamns centrum har under de senaste åren utvecklats med nya butiker. Ytterligare projekt 
pågår för att förnya stadskärnan och nybyggnation av lägenheter pågår för första gången på 
många år då bostadsbristen i Sverige även påverkar Söderhamn. Centrum utgörs av en 
huvudgata som är gågata och intilliggande sidogator. Butikerna har tuff konkurrens från e-
handeln och viss konkurrens från handelsområdet E-center som är Hälsinglands största 
handelsområde.  
 

Efterfrågan på butikslokaler är begränsad och det finns ett mindre utbud av hyreslediga 
butikslokaler i centrum. För kontorslokaler finns ett visst utbud av hyreslediga stora 
kontorslokaler men ett underskott av mindre lokaler och enstaka kontorsrum. 
 

Direktavkastningskravet för kontorsfastigheter utgör ca 7,5-8 %, för butiker ca 9-11 % och för 
bostäder ca 5,5-7 %. Hyresnivåerna för butiker varierar mellan 500 – 1 200 kr/m² och för 
kontor 600 – 1 100 kr/m². 
 

För logiutbudet i Söderhamn svarar Stadshotellet, Best Western och Centralhotellet 
(värderingsobjektet). Restaurangutbudet är förhållandevis stort i centrala Söderhamn avseende 
pubar och enklare restauranger, vilket innebär konkurrens främst avseende lunchgäster och 
pub/discoverksamhet.  
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OBJEKTET 
 

Värderingsobjektet utgörs av en hyresfastighet belägen omedelbart väster om Söderhamns 
affärscentrum och i direkt anslutning till Rådhustorget med dess byggnadsminnesförklarade 
miljö. Fastighetens totala markareal uppgår till 498 m². Tomtmarkens obebyggda del utgörs 
av grusad gård och altan/uteservering på baksidan (uteservering framsidan på allmän mark). 
På fastigheten finns en byggnad som är klassad som byggnadsminne (byggnad med 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde).  
 

Byggnaden uppfördes på 1800-talet, ombyggd 2002 och renoverad 2013 och 2017. 
Byggnaden omfattar ca 715 m² uthyrningsbar lokalarea fördelat på pub och restaurang, 
källarlokal samt hotelldel med 14 hotellrum. Byggnaden håller en normal byggteknisk 
standard, dock behov av ommålning av fasad och fönsterbyten de närmsta åren. 
Restaurangdelen har stora fönster mot gatan med tre möjliga entréer som kan konverteras till 
sidoverksamheter såsom delikatessbutik, café/konditori m.m. 
 
 
VERKSAMHETEN 

Verksamheten bedrivs i egen regi. Omsättningen under de senaste knappa 12 månaderna 
(2018-08-22 – 2019-08-01) har varit 6,3 Mkr enligt lämnade uppgifter. Prognosticerat till 
helår blir ca 6,7 Mkr varav ca 1,2 Mkr på hotellet och resterande del på restaurangen. 
Källarlokalen (fd pub/nattklubb) har varit vakant under perioden. Hotellets beläggningsgrad 
perioden april – juli 2019 har varierat mellan 42-76% med en budgeterad årlig 
beläggningsgrad på 55-60%. 
 
Hotellmarknaden i landet går fortsatt bra och bedöms ha fortsatt tillväxt 2019, enligt VISITAs 
konjunkturrapport för hotellmarknaden december 2018. Beläggningsgraden för hotellrum i 
landet fortsätter att ligga på en hög nivå och har haft en stadig tillväxt de senaste 10 åren. År 
2014 passerade beläggningsgraden för hotellmarknaden utanför storstäderna för första gången 
50 procent och har under det senaste året legat stabilt på ca 52,5 procent. Under de första tio 
månaderna 2018 har belagda hotellrum från privatgäster ökat med 5,7 procent medan 
ökningen för affärs- och konferensgäster legat på 1,7 procent respektive 3,0 procent jämfört 
med samma period 2017. Under 2019 bedöms tillväxten i hotellrumskapacitet bli runt två 
procent, vilket skulle innebära att den totala beläggningsgraden för riket skulle hamna på 
nästan 59 procent.  
       
Trots en stark tillväxt i efterfrågan på hotellrum och rekordhög beläggningsgrad har 
utveckling av logiintäkten per belagt hotellrum (ARR) inte varit lika stark. Ökningstakten 
ligger något högre på hotellmarknaden utanför storstäderna på 2,3 procent medan den endast 
ligger på 0,6 procent i storstäderna. Enligt VISITAs konjunkturrapport finns det förklaringar 
till detta. Hotellkapaciteten i Stockholm har ökat kraftigt, vilket dämpar utvecklingen för hela 
landet. Sedan påverkas APR negativt av privatgästernas större andel av belagda rum, eftersom 
privatgäster i genomsnitt betalar lägre hotellrumspriser än affärs- och konferensgäster. 
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Utveckling av beläggningsgraden på den svenska hotellmarknaden t.o.m. oktober 2018 
Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita  

   



VärderingsInstitutet                                                      VÄRDEUTLÅTANDE Söderhamn Ekorren 1 

Sida 8 (11) 

2. MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING 
 
2.1. Ortsprismetoden 
Ortsprismetoden innebär i sin mest renodlade form att fastigheter med likvärdiga egenskaper, 
som sålts, jämförs med värderingsobjektet. Den erlagda köpeskillingen kan jämföras direkt 
eller göras jämförbara genom att de sätts i relation till någon värdepåverkande faktor, oftast 
arean (kr/m²) eller taxeringsvärdet (K/T). Uppgifter om överlåtelser hämtas i första hand från 
lagfartsbanden. Uppgifter om sådana värdebestämmande faktorer som hyresavtal, 
finansieringsförhållanden mm saknas i ortsprismaterialet. För rena avkastningsfastigheter blir 
en ortsprisanalys därmed mer osäker. Eftersom flera fastighetsöverlåtelser görs i bolagsform 
ger lagfartsbanden inte heller en heltäckande bild av marknaden. Dessa affärer registreras 
ännu inte med underliggande värde. Materialet kan dock ge en grov indikation på värdenivån 
och spridningen på den erlagda köpeskillingen.  
 
Ortsprismaterialet har gallrats från försäljningar mellan närstående bolag som omfattar flera 
fastigheter i samma affär samt från försäljningar med K/T < 0,5 och K/T > 5,0. Ett antal 
försäljningar av hyresfastigheter med lokaler och lokaler i kombination med bostäder (typkod 
321, 322 & 325) har gjorts de senaste 4,5 åren i centrala Söderhamn, se diagrammet nedan,  
 

 
Lagfarna överlåtelser (typkod 321, 322 & 325) centrala Söderhamn jan 2015 – aug 2019. Källa UC Bostadsvärdering 

 
 
Priserna varierar kraftigt, mellan ca 2 000 – 11 000 kr/m². Högre priser avser bättre lägen, 
högre standard & skick och större andel bostäder. De lägre priserna är för fastigheter belägna 
med sämre lägen eller med låg standard och/eller stora vakanser, typ godsmagasin eller 
enklare lokaler. Köpeskillingarna i relation till taxeringsvärdet har varierat mellan 0,7 – 3,9 
K/T under perioden. 
 
Värderingsobjektet har en uthyrningsbar area på totalt ca 715 m² med ett mycket bra läge och 
utvecklingspotential för lokalerna (restaurang m.m.) i bottenplan med dess många 
entrémöjligheter. I takt med att butiker försvinner på grund av e-handeln, bedöms efterfrågan 
på goda lägen för konditorier, nischade caféer, delikatessbutiker, kontor m.m. öka.  
 
För värderingsobjektet finns få jämförelseobjekt med liknande lokaler. Mot bakgrund av de 
affärer som gjorts och i övrigt på erfarenhetsmässiga grunder görs en grov bedömning att 
värdenivån för objektet bör finnas i intervallet nedan: 
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Typ av yta  area   min   max   min kr   max kr  
Källare (fd nattklubb) 125 1 200 1 700 150 000 212 500 
Bv - Restaurang 290 7 500 10 500 2 175 000 3 045 000 
1 tr - Hotell 300 7 500 10 500 2 250 000 3 150 000 
SUMMA, snitt 715 6 399 8 962 4 575 000 6 407 500 

 
Således i intervallet 4,6 – 6,4 Mkr. 
 
 

2.2. Avkastningsmetoden 
 
Avkastningsmetoden innebär en analys av de betalningsströmmar som fastighetsinnehavet 
förväntas ge upphov till under en viss kalkyltid. Ingående parametrar såsom hyror, drift- och 
underhållskostnader, fastighetsskatt mm åsätts med ledning av faktiska eller marknadsmässigt 
bedömda förhållanden. De årliga driftnettona och restvärdet diskonteras till värdetidpunkten 
efter en kalkylränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till 
fastighetens karaktär och belägenhet etc. 
 
 
KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Inflation 
För kalkylperioden bedöms inflationstakten till 2,0 % per år. 
 
Kalkylperiod 
Kalkylperioden är 5 år och avser september 2019 – augusti 2024. 
 
Hyresinbetalningar 
Fastighetsägaren bedriver hotell- och restaurangverksamhet i egen regi varför hyresavtal 
saknas. Omsättningen under de senaste knappa 12 månaderna (2018-08-22 – 2019-08-01) har 
varit 6,3 Mkr enligt lämnade uppgifter. Prognosticerat till helår blir ca 6,7 Mkr varav ca 1,2 
Mkr på hotellet och resterande del på restaurangen. En marknadsmässig hyra för branschen 
återfinns idag mellan 12-18% av omsättningen beroende på vad som ingår i hyran. Andelen 
hyra av omsättningen är ofta högre på landsbygden än i tätort. På bransch- och 
erfarenhetsmässiga grunder bedöms hyresintäkterna inkl värme, för hotell och restaurang 
enligt följande: 
 
        Omsättning % av  
Hyresgäst area kr/m² År 1, kr budget helår omsättning 
Källare (fd nattklubb) 125 800 100 000 -  
Bv - Restaurang 290 1 138 330 000 5 500 000 6% 
1 tr - Hotell 300 1 200 360 000 1 200 000 30% 
SUMMA, snitt 715 1 105 790 000 6 700 000  12% 

 
Hyresutvecklingen har bedömts till 2,0 % per år, i takt med antagen inflation. 
 
Hyresrisk 
En hyresrisk om 7% av årshyran kalkyleras utöver riskfaktorn i kalkylräntan. För 
Källarlokalen kalkyleras en hyresrisk om en halv årshyra motsvarande 50 tkr år 1.  
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Drift- och underhållskostnader 
På erfarenhetsmässiga grunder bedöms fastighetsägarens drift- och underhållskostnader inkl 
avsättning för planerat underhåll uppgå till: 
 
Drift och underhåll area kr/m² År 1, kr   
Källare (fd nattklubb) 125 250 31 250  
Bv - Restaurang 290 300 87 000  
1 tr - Hotell 300 300 90 000   
SUMMA, snitt 715 291 208 250   

 
I kostnaderna ingår värme, försäkring, administration, fastighetsskatt samt avsättning för 
underhåll mm. Invändigt underhåll, el, va, sophämtning och snöröjning ligger utanför och 
betalas av hyresgästen. Drift- och underhållskostnaderna antas öka med 2,0 % per år, i takt 
med antagen inflation. 
 
Investeringar 
Ingen renoveringsbudget har lämnats av uppdragsgivaren. Nuvarande ägare har ansökt om 
ekonomiskt stöd (Länsstyrelsen) för antikvariska överkostnader i samband med fönster- och 
fasadrenovering, dessa bidrag är inkluderade i beloppet nedan. 
En återstående renoveringskostnad har bedömts till 500 tkr och tas med i kalkylen, detta 
motsvarar kostnader för byte av fönster, målning av träfasad samt färdigställande av 
källarlokalen.  
 
Fastighetsskatt 
Fastighetsskatten uppgår till 1,0 % av taxeringsvärdet för lokaler. Denna kostnad inkluderas i 
drift och underhåll i kalkylen. 
 
Kalkylränta 
Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och består av riskfri realränta, 
kompensation för förväntad inflation samt en riskpremie. Mot denna bakgrund har 
kalkylräntan valts till 8,75 % bestående av en bedömd långsiktig realränta 3,0 %, 
inflationskompensation 2,0 % och riskpremie 3,75 %. 
 
Restvärdesberäkning 
Restvärdet utgörs av fastighetens marknadsvärde vid kalkylperiodens slut och har bedömts 
utifrån ett prognostiserat driftnetto för året efter kalkylperioden och ett direktavkastningskrav 
på 7,75 %. 
 
BETALNINGS- OCH LÖNSAMHETSANALYS 
 

Betalnings- och lönsamhetsanalys redovisas under bilaga nr 1. Som framgår av denna har 
avkastningsvärdet beräknats till 6 563 000 kronor. 
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KÄNSLIGHETSANALYS 
 

Utifrån resultatet i avkastningskalkylen görs en känslighetsanalys för att visa hur 
avkastningsvärdet påverkas när en viss indata förändras och alla övriga indata är oförändrade. 
Känslighetsanalysen har gjorts med avseende på hyror, drift och underhåll, direktavkastnings-
krav år 5, kalkylränta samt hyresrisk. 
 
Förändring             Förändring avkastningsvärde    

Hyresutveckling/år 1 procentenheter 6,1% 399 Tkr 
Hyresintäkter 10 procentenheter 15,0% 987 Tkr 
Drift och underhåll 10 procentenheter -4,3% -280 Tkr 
Direktavkastningskrav restvärde -1 procentenheter 11,1% 730 Tkr 
Kalkylränta -1 procentenheter 4,4% 286 Tkr 
Hyresrisk 5 procentenheter -8,1% -530 Tkr 

            
 
 
2.3. Värdebedömning 
 

Värdebedömning med ledning av en grov ortsprisjämförelse indikerar en värdenivå mellan ca 
4,6 – 6,4 Mkr. 
 
Värdebedömning enligt avkastningsmetoden ger ett avkastningsvärde på ca 6,6 Mkr. 
 

 
 

3. MARKNADSVÄRDE 
 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms marknadsvärdet till:  
 

6 400 000 kronor 
 
Med beaktande av den osäkerhet som vidlåter all fastighetsvärdering uppskattas 
osäkerhetsintervallet till ± 640 000 (5 760 000 – 7 040 000). 
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FASTIGHETSBESKRIVNING          Bilaga 2 
 

Läge 
Objektet är beläget på Kyrkogatan 8/Oxtorgsgatan 16, omedelbart väster om Söderhamns 
affärscentrum och i direkt anslutning till Rådhustorget.  
 
Mark 
Fastighetens totala markareal uppgår till 498 m² vars obebyggda delar utgörs av en grusad 
gård och uteserveringar på baksidan. 
 
Planförhållanden 
För området gäller detaljplan, Akt: 2182-P12/8, beslutsdatum: 2012-03-26 
Byggnadsminnesförklaring Akt: 2182-P02/10, beslutsdatum: 2002-06-17 
 
Någon ytterligare planutredning har ej genomförts. 
 
Inskrivna rättigheter och gemensamhetsanläggningar 
Inga servitut eller gemensamhetsanläggningar återfanns i fastighetsutdraget. Någon ytterligare 
servitutsutredning har ej genomförts. 
 
Byggnad i 2 våningsplan + källare 
Byggnadsår:  1800-tal, ombyggt 2002, renoverat 2013 
Grundläggning: Källare med sten-/betongsulor               
Grundmurar:  Betong/natursten 
Bjälklag:  Trä 
Stomme:  Timmer 
Fasader:  Träpanel 
Fönster: 2-glas 
Övrigt utvändigt: Altan/uteservering på baksidan 
Yttertak:  Korrugerad plåt 
Uppvärmning: Vattenburet radiatorsystem anslutet till fjärrvärme. 
Ventilation:  Mekanisk till- & frånluft med värmeåtervinning (nyinstallerad) 
Anslutningar: Allmänt ledningsnät för el, kommunalt vatten och avlopp. 
Planlösning:  Kv: fd publokaler, toaletter, fd kök, förråd. 

Bv: lokaler för restaurang med bardisk & vedugn (pizza), 
hotellreception, omklädning, wc. 
1 tr: 14 st hotellrum med wc/dusch varav 7 dubbelrum-small, 6 
dubbelrum-standard och 1 familjerum (svit) samt förråd. 

  Vind: ventilationssystem, i övrigt oinredd vind. 
Restaurangkök: Stordiskmaskin, spis, kylar, frysar, stekbord, frysrum, modern 

köksutrustning. 
Ytskikt: Golv: Huvudsakligen trägolv på bottenvåningen (restaurang) och 

mjuka mattor i hotellkorridor, parkett i hotellrum. Plastmatta i kök 
och dusch/wc.    
Väggar: tegel, träpaneler, tapetserade och kaklat i kök, frukostrum 
samt dusch/wc utrymmen. 
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Tak: undertak typ akutex i restaurang och hotellkorridor, släta 
vitmålade tak i hotellrum. Träpaneler på vissa ställen. 

Övrigt: Godkänt brandskydd (enl uppdragsgivaren) med branddörrar 
mellan restaurang och hotelldel samt separat nödutgång för 
hotellrummen från ovanvåningen. Godkänd köksventilation för 
restaurangverksamhet (enl uppdragsgivaren). Fettavskiljare saknas 
men tömning sker 2 ggr per månad vilket kommunen godkänner. 

 
Standard & skick: Lokalerna har en god standard på bottenplan (restaurang & 

reception) och normal standard i hotelldelen på 1 tr. Lokalerna är i 
normalt till gott skick. Ny fläkt installerad för hotelldelen. 
Påbörjad renovering i källarplan är ej färdigställd.  

 
Byggnadsminne: Nuvarande ägare har ansökt om ekonomiskt stöd (Länsstyrelsen) 

för antikvariska överkostnader i samband med fönster- och 
fasadrenovering.  

 
Areor:   
 
 
   
 
  

Byggnadsarea, BYA (omfattning på mark), ca 325 m² 
 
 

Plan   kvm  

Källarplan 125 
Bottenplan 290 
1 tr 300 

SUMMA uthyrningsbar area 715 
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EKONOMISKA DATA            Bilaga 3 
 
Taxeringsvärde 
2016 års taxeringsvärde uppgår till totalt 2 471 000 kr varav byggnadsvärde 1 494 000 kr och 
mark 977 000 kr. Typkod 322, Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad. 
 
Pantbrev 
Fastigheten belastas av 6 st pantbrevsinteckningar om totalt 5 500 000 kr.   
 
Hyresintäkter 
Fastighetsägaren driver hotell- och restaurangverksamhet i egen regi varför hyreskontrakt 
saknas. I kalkylen har därför en hyra antagits på en för branschen (hotell & restaurang) 
marknadsmässig nivå. 
 
Drift- och underhållskostnader 
Uppgifter om faktiska drift- och underhållskostnader har ej erhållits från uppdragsgivaren. I 
kalkylen har dessa kostnader bedömts på erfarenhetsmässiga grunder. 
 
Investeringar 
Uppgifter om återstående renoveringsbudget har ej erhållits från uppdragsgivaren. I kalkylen 
har dessa kostnader bedömts på erfarenhetsmässiga grunder. För fönsterbyten på bottenplan 
kommer Länsstyrelsen bidra med 90% av kostnaderna enligt lämnade uppgifter från 
uppdragsgivaren, dock en lägre andel för fönsterbyten på 1 tr och målning av fasad. 
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FOTON OCH KARTOR           Bilaga 4 
 
Exteriör  
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Interiör – Restaurang m.m. 
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Interiör - hotell 

   
 

   
 

   
 

Extra nödutgång - hotell      Vind 
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Källarplan – fd pub/nattklubb, renovering påbörjad 

   
 

   
 

Fjärrvärme 
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Fastighetskarta. Källa: Lantmäteriet genom Metria.  
 

Flygfoto med indikativa fastighetsgränser. Källa: Hitta.se  
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Lägeskarta med markering av fastigheten. Källa: Eniro.se 
 

 
Lägeskarta, översikt. Källa: Eniro.se
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FASTIGHETSDATAUTDRAG          Bilaga 5 
    

038 Allmän+Taxering 2019-07-25 

Fastighet 

Beteckning 
Söderhamn Ekorren 1 

Senaste ändringen i 
allmänna delen 
2013-09-17 

Senaste ändringen i 
inskrivningsdelen 
2019-02-11 

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen 
2019-07-25 

Nyckel: 
210060325 

UUID: 
909a6a7d-adc2-90ec-e040-ed8f66444c3f 

Distrikt 
Söderhamn 

Distriktskod 
318012 

Adress 

Adress  

Kyrkogatan (8) 
 

Oxtorgsgatan 16 
826 32 Söderhamn 

 

Läge, karta 

 

 

Område  N  (SWEREF 99 TM)  E  (SWEREF 99 TM)      

1  6798058.2  609906.3      Stor fastighetskarta

 

Areal 

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal 

Totalt 498 kvm 498 kvm 
 

Lagfart 

Ägare Andel Inskrivningsdag Akt  

556613-8433 1/1 2018-03-08 2018-00112127:1  

Gibb Group AB 

Nylandsgatan 16 
826 31 Söderhamn 

Inskrivet ägarnamn: Krokanen Café & Restaurang AB 

Köp (även transportköp): 2018-03-01 
Köpeskilling: 4.250.000 SEK, avser hela fastigheten. 

Anmärkning: Beviljad d-2018-00128564:1 
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Inteckningar 

Totalt antal inteckningar: 6  
Totalt belopp: 5.500.000 SEK 

Nr Belopp Status Inskrivningsdag Akt 

1 1.450.000 SEK  2013-08-22 15374 

Anmärkning: 
Beviljad 13/21695 

 

2 400.000 SEK 
 

2013-08-22 15375 

Anmärkning: 
Beviljad 13/21696 

 

3 1.150.000 SEK 
 

2018-04-16 2018-00164726:2 

4 500.000 SEK 
 

2019-01-07 2019-00013041:2 

5 1.500.000 SEK Skriftligt pantbrev 2019-01-07 2019-00013041:3 

6 500.000 SEK 
 

2019-01-07 2019-00013041:4 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 

Planer Datum Akt 

Detaljplan: Kv.ekorren 2012-03-26 
Laga kraft: 2012-04-17 
Genomf. start: 2012-04-18 
Genomf. slut: 2017-04-17 

2182-P12/8 Akt  
2182 I:420 

Plananmärkning: Strandskyddet är upphävt 

Övriga bestämmelser och utredningar Datum Akt 

Byggnadsminne: Ekorren 1 2002-06-17 2182-P02/10 Akt  
21NE 432-6823-97  
Objektnummer: 4015739 

Fornlämningar         Anmärkning Akt 

Fornlämning 
         

L1950:3802  
 
10244000260001 

Taxeringsuppgifter 
 

Taxeringsenhet 

Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad (322) 

454767-7  

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.  

    

Taxeringsvärde 
Taxeringsår 

 
Taxeringsvärde 

 
därav byggnadsvärde 

 
därav markvärde 

2016 2.471.000 SEK 1.494.000 SEK 977.000 SEK 
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Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp  

556933-2595 
Ch Centralhotellet AB 
Kyrkogatan 8 
826 32 Söderhamn 

1/1 Aktiebolag Lagfart 

 

 

Värderingsenhet lokalmark 301043983. 

Taxeringsvärde 
572.000 SEK 

Riktvärdeområde 
2182004 

 

Byggrätt ovan mark 
881 kvm 

Riktvärde byggrätt 
650 SEK/kvm 

 

Värderingsenhet lokalmark 023769445. 

Taxeringsvärde 
405.000 SEK 

Riktvärdeområde 
2182004 

 

Byggrätt ovan mark 
624 kvm 

Riktvärde byggrätt 
650 SEK/kvm 

 

 

Värderingsenhet lokaler 
023768445. 

Taxeringsvärde 
1.494.000 SEK  

Lokalyta 
546 kvm  

Årtal för hyresnivå 
  

Hyra 
500.000 SEK/år  

Under byggnad 
Nej  

Nybyggnadsår 
1929  

Tillbyggnadsår 
  

Värdeår 
1929  

 

Åtgärd 

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt 

Övriga åtgärder Tomtkarta 1907-02-06 2182-M:11C Akt 

Tomtmätning 1945-02-16 2182-2/1945 Akt 

Avskild mark 

Söderhamn Ekorren 2 

Tidigare Beteckning 

Beteckning Omregistreringsdatum Akt 

X-Söderhamn Ekorren 1 1980-06-01 21-80:510 

 
 



VärderingsInstitutet                                                      VÄRDEUTLÅTANDE Söderhamn Ekorren 1 

Bilaga 5 - Sida 4 (4) 

Ajourförande inskrivningsmyndighet 

Lantmäteriet Telefon:  0771-6363 
63 
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