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Sammanfattning

På den öppna svenska fastighetsmarknaden köps och säljs fastigheter varje år till stora värden.
Varje enskild transaktion avser oftast ett betydande belopp vilket gör att det är synnerligen
viktigt att fastigheten värderas på ett tillförlitligt och korrekt sätt, så att det mest sannolika
marknadsvärdet kan bedömas.
Arbetet går ut på att fastställa vilken värderingsmodell som är den främsta för att bedöma
marknadsvärdet på kommersiella fastigheter. Vid värdering av kommersiella fastigheter
används tre olika typer av värderingsmetoder för att fastställa marknadsvärdet.
Ortsprismetoden (statistik) baseras på uppgifter om priser som betalats för liknande
fastigheter (jämförelseobjekt) inom ett visst område. Nuvärde/Cash- flow metoden innebär en
sammanfattande benämning på de värderingsmetoder där framtida nyttor från fastigheten
diskonteras dvs. nuvärdeberäknas till värdetidpunkten. Återanskaffningsmetoden speglar vad
det i dagsläget kostar att skaffa en likvärdig byggnad eller anläggning som den ursprungliga
fastigheten. Med optionsteori i fastighetsvärderingssammanhang innebär det i stora drag om
hur man värderar möjligheter och risker.
Arbetet består av en kvalitativ litteraturstudie och till litteraturstudien har ett praktiskt
exempel kopplats för att ge teorin verklighetsförankring.
Resultatet av studien visar på att den metod som ska väljas är den som är mest lämpad med
aktning till marknadsinformationens art och omfattning. Med god tillgång på
material/marknadsinformation kan värderingsmannen med fördel tillämpa ortsprismetoden.
På de flesta delmarknader sker dock relativt få förvärv och villkoren kan variera stort.
Information om de överlåtna fastigheternas avkastning är svåra att få tillgängliga. Att hitta
försäljningar av jämförbara fastigheter och få fram nödvändig information om dessa är oftast
svårast för kommersiella fastigheter. I dessa fall är kassaflödeskalkyler att föredra. Även när
avkastningsmetoder används måste värderingsmannen basera sina bedömningar på
marknadsinformation, dels genom analyser av de överlåtelser/försäljningar som finns
tillgängliga, dels information från hyresmarknaden. I merparten av de försäljningar som berör
kommersiella fastigheter används kassaflödeskalkyler.
På frågan om vilken värderingsmodell som är mest lämpad vid värdering av kommersiella
fastigheter, där anser vi att frågan inte är svart eller vit utan mer nyanserad. Det som är
avgörande är värderingssituationen som sådan och denna kan variera från värdering till
värdering.
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1 Inledning

På den öppna svenska fastighetsmarknaden köps och säljs fastigheter varje år till stora värden.
Varje enskild transaktion avser oftast ett betydande belopp vilket gör att det är synnerligen
viktigt att fastigheten värderas på ett tillförlitligt och korrekt sätt, så att det mest sannolika
marknadsvärdet kan bedömas. Eftersom köp av fastigheter ofta är en kapitalinvestering är det
viktigt att känna till de grundläggande analysmetoder som används vid fastighetsvärdering.
Vid värdering av kommersiella fastigheter nuvärdesberäknas framtida intäkter med en
kalkylränta. De mest frekventa analysmetoder som används vid värdering av kommersiella
fastigheter är Ortsprismetoden, nuvärde/Cash-flow metoden samt återanskaffningsmetoden,
på senare tid har även optionsteori kommit att ingå. Generellt när en investeringsanalys skall
göras behövs följande typ av data, årlig avkastning, tidshorisont, kalkylränta, kalkylmodell
etc.

2 Syfte

Arbetet går ut på att fastställa vilken värderingsmodell som är den främsta för att bedöma
marknadsvärdet på kommersiella fastigheter. Dessa modeller kommer att prövas mot ett
praktiskt exempel för att ge arbetet verklighetsförankring. Arbetshypotes är att de tre olika
metodernas resultat åtskiljer sig, även då man använder dem på samma värderingsobjekt. Det
kommer att bevisas/motbevisas när vi applicerar dem på det praktiska exemplet. Även
optionsvärdering kommer att används vid värderingen i fallstudien.

3 Problemformulering

För att förstå hur fastighetsvärdering går till är det viktig att väl känna till de
värderingsmetoder som finns att tillgå. Vid värdering av kommersiella fastigheter används tre
olika typer av värderingsmetoder för att fastställa marknadsvärdet. Ortsprismetoden (statistik)
baseras på uppgifter om priser som betalats för liknande fastigheter (jämförelseobjekt) inom
ett visst område. Nuvärde/Cash- flow metoden innebär en sammanfattande benämning på de
värderingsmetoder där framtida nyttor från fastigheten diskonteras dvs. nuvärdeberäknas till
värdetidpunkten. Återanskaffningsmetoden speglar vad det i dagsläget kostar att skaffa en
likvärdig byggnad, anläggning som den ursprungliga. Med optionsteori i
fastighetsvärderingssammanhang innebär det i stora drag om hur man värderar möjligheter
och risker.

4 Metod

Arbetet kommer att bestå av en kvalitativ litteratustudie. Vi anser att den kvalitativa metoden
är den rätta metoden för att kunna besvara vår frågeställning på ett så bra sätt som möjligt.
Anledningen till att vi valt just den här undersökningsmetoden är för att vi vill gå in djupare i
ämnet tillskillnad mot vad en kvantitativ metod skulle innebära. Tillvägagångssättet för den
denna kvalitativa analys kommer att bestå av en fallstudie.

I början av vårt sökande efter ett värderingsobjekt så stötte vi på en del företag som var
ovilliga att lämna ut information. Anledningen var till stor del att de inte ville lämna ut
uppgifter om sina hyresavtal. Tillslut så fick vi kontakt med fastighetsbolaget Diligentia som
med vissa reservationer lämnade ut uppgifter om en av deras centralt belägna fastigheter. De
villkor som de ställde på oss var att vi inte skulle nämna var fastigheten var belägen. Givetvis
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så fick vi i gruppen reda på vart den låg. Det var genom Birgitta Högström på Diligentia AB
som vi fått tillgång till fastighetsinformation om vår fastighet, som är belägen inom
Stockholms central business district (CBD). Av Birgitta har vi även fått uppgifter om bland
annat hyreskontrakt, intäkter, kostnader, areor och fastighetsskatt.

Datainsamlingen för att kunna genomföra vår litteraturstudie i teoridelen består av
sekundärdata hämtat från litteratur, branschtidskrifter, vetenskapliga artiklar samt information
hämtat från Internet.

Kontakt har även tagits med lantmäteriverket i Gävle för att få tillgång till allmän fastighets-
samt taxeringsinformation.

För att kunna genomföra ortsprismetoden så har vi varit i kontakt med Peter Möller på Svefa
AB, därifrån kommer vi att använda oss av deras kommer ortsprissystem (storhusguiden).
Kassaflödeskalkylen har vi beräknat på totalt kapital. Kalkylräntan kommer vi att beräkna i
reala termer. Vi kommer att undersöka olika optionsmöjligheter för fastigheten.

Realoptionen som är aktuell i vår fallstudie är en vänteoption på en latent byggrätt. I
fallstudien används inte Black-Scholes modellen. Anledningen till att vi inte kommer att
använda oss av Black-Scholes modellen är på grund av svårigheten att få fram en rättvis och
användbar volatilitet. Men vi kommer att beröra Black-Scholes i teoridelen eftersom metoden
är en viktig del i att öka förståelsen för optioner.

5 Avgränsningar

Värderingsmodellerna kommer endast att beröra kommersiella fastigheter och det är
marknadsvärdet som ska bestämmas på fastigheten vid en eventuell försäljning. Platsen för
detta är avgränsat till Stockholms Central Business District(CBD) .
Vi har utgått från att bygglov kommer att beviljas för att kunna utnyttja byggrätten som finns.

6 Disposition

Uppsatsen kommer att innehålla en teoridel där den berörda teorin kommer att behandlas.
Teorin kommer att kopplas ihop med ett praktiskt exempel där värderingsmodellerna kommer
att konkretiseras. Uppsatsen kommer att avslutningsvis innehålla en analys samt en slutsats.
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7 Teori

7.1 Värdeteori

”Till grund för den praktiska hanteringen av fastighetsvärdering, ligger ett begrepp som kallas
värdeteori. Värdeteorin är förankrad i den ekonomiska teorin och bildar grunden för hur värde
uppkommer. Värdeteorin är generell för alla typer av tillgångar som ger nyttor över tiden. De
tre begreppen är ”nytta, behov och begränsad omfattning och de tillsammans bildar det man i
marknadsekonomin kallar värdeteorins kärna”.1

”Värde skapas av att hyresfastigheter kan ge individer och företag framtida nyttor. Dessa
nyttor måste uppfylla behov hos individerna/företagen. För att värde ska skapas i människors
medvetande krävs att tillgången finns i ”begränsad omfattning – jämför luft med guld”.2

När man värderar något sätts det in i olika samband, exempelvis ekonomiskt, estetiskt,
politiskt eller av affektionsmässig karaktär. Alltså, värdet skapas i människans medvetande
och är unikt för varje individ. Samtidigt om man har som yrke att sätta ett värde på en
fastighet, bör man ha detta i åtanke samt att värdet skapas i framtida utnyttjandemöjligheter.

Ett värde skapas med andra ord i samspel mellan människor och fastigheter. Det som är
avgörande för människor och företag är hur de kan utnyttja fastighetens tänkbara
produktionsförmåga.

Fastigheter har således inget medfött värde och värdets karaktär måste noga definieras vid
varje värdering. Man måste på så sätt precisera om det är marknadsvärde,
återanskaffningsvärde eller exempelvis avkastningsvärde. Vidare måste man vara på det klara
med att värdet inte kan mätas eller beräknas, utan värdet kan blott bli ändamål för en
bedömning.

Nedanstående citat återfinns i en lärobok från 1905 (E. Seligman: Principles of Economics)
och beskriver värdeteorins problematik. ”Since value implies capacity to satisfy wants, there
are as many kinds of value as there are classes of wants. Things have a scientific value, an
aesthetic value, a religions value, a philosophic value, a political value, and so on. The value
with which economics has to deal is economic value, a small subdivision of the whole”. 3

”Värde teori inom fastighetsvärderingsområdet innehåller historiskt hur olika
värderingsskolor har utvecklats över tiden. Ifrån markräntebegreppet har försök gjorts att
binda samman värde och pris teorier. Under goda år har marknadsvärdet mera fått styras av
trenderna i de aktuella marknadspriserna. Idag är bilden, kanske under inflytande av
utvecklingen i USA, mera företagsekonomiskt inriktad och därmed mera nyanserad.4

Som redan nämnts kan begreppet värde ges olika innebörd. Det är därför av stor vikt att hålla
isär de olika värde begreppen vid praktisk värdering eftersom skilda värden kan leda till olika
sätt att bestämma värdet på objektet. Om man i något sammanhang kommer att bedöma ett
avkastningsvärde är det naturligt att, i enlighet med definitionen på denna värdekategori, söka
fastställa de framtida nettointäkterna och omräkna dessa till nuvärde.

1 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet Fastighetsvärdering, 2004 sid. 1
2 Bejrum & Lundström Fastighetsekonomi - Hyresfastigheter VM AB 1986, sid. 141
3 Carlegrim Fastighetsvärdering: Teori och metoder Tekniska Högskolan i Stockholm 1977, sid. EC2, 1(5)
4 Fastighetsvärdering Lund 1989 K- KONSULT Fastighetsteknik Olle Ahlström sid. 12
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7.2 Värderingssituationer

Därpå kan man prata om två olika typer av värderingssituationer; överlåtelsesituation och
innehavaresituation. I en överlåtelsesituation är det fråga om en försäljning medan det vid en
innehavaresituation är fråga om framtida nyttor.
Till dessa två förhållanden kan man koppla två värdebegrepp; vid överlåtelse talar man om ett
marknadsvärde och vid en innehavaresituation är man intresserad av den framtida
avkastningen; alltså avkastningsvärdet.5 Avkastningsvärdet är dessutom alltid subjektivt då
det är kopplat till en person eller ett företag, till skillnad mot marknadsvärdet.

7.3 Marknadsvärde

Definitionen av marknadsvärdet är ”Det mest sannolika priset vid försäljning av en fastighet
under normala förhållanden vid en viss angiven tidpunkt på en fri och öppen marknad”. 6

Som vi skrivit innan så har marknadsvärdet en stark koppling till överlåtelsesituationen.
Det är viktigt att förstå skillnaden på marknadsvärdet och priset vid en försäljning.
Skillnaden mellan dessa är att marknadsvärdet är det sannolika värdet och kan mer ses som en
prognos, medan priset är det slutgiltiga resultatet. Anledningen till att dessa två skiljer sig åt
kan bland annat vara att varierande information, skilda erfarenheter, vilka preferenser man har
vid en fastighetsaffär samt diverse andra slumpmässiga orsaker.7

7.4 Vad är en fastighet?

Fastigheter utgörs av mark, byggnader och anläggningar.8 Den fysiska fastigheten utgör en
produktionsfaktor dvs. ett realkapital. Med Hyresfastighet avses i skattelagstiftningen en
byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, hotell
restaurang eller liknande.9 I det skattemässiga begreppet ingår även obebyggda tomter
avsedda hyreshus. Här avgränsar vi framställningen till att avse bebyggda hyresfastigheter
som inrymmer lokaler och kontor.

Med kommersiella fastigheter menas fastigheter som används i ett företag som har till mål att
producera förvaltningstjänster i form av uthyrning av lokaler och bostäder. Den fysiska
fastigheten är en produktionsfaktor i denna verksamhet

7.5 Hyresfastighetens särdrag

I första hand tänker man kanske på hyresfastigheter som fysiska ting. Fast egendom, den
juridiska benämningen leder lätt tankarna till massiva oföränderliga byggnader och
anläggningar. Jämfört med andra produkter har fastigheten och dess byggnader långt liv. Över
tiden kan dock bortsett från åldringsprocessen, fastighetens fysiska struktur och utnyttjande
förändras. Bakom förändringar ligger ekonomiska, sociala samt tekniska krafter och
förhållanden. Vi vill i första hand se fastigheten som en ekonomisk produktionsresurs och
tillämpa ett ekonomiskt synsätt.

5 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet Fastighetsvärdering, 2004 sid.2-3
6 International Valuation Standard 2001, IVSC, London
7 real estate appraisal Paul F Went
8 Sveriges rikes lag JB kap 2kap 1§
9 lag om fastighetstaxering
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En bebyggd hyresfastighet är
 lägesfixerad
 varaktig
 kapitalkrävande

Dessa faktorer är de som främst skiljer fastigheter från andra produkter. Särdragen ställer krav
på långsiktig planering och ekonomiska bedömningar vid utformning och förvaltning av såväl
fastighetssystem som enskilda fastigheter. Miljön och omgivningen är av betydelse för det
ekonomiska utfallet i förvaltningen. Samtidigt är det väldigt kostsamt och tar lång tid att
förändra fastighetens struktur.10

7.6 Latent produktivitet

Ett viktigt begrepp vid fastighetsvärdering är latent produktivitet. Begreppet inrymmer vad
fastigheten, eventuellt efter en funktionsförändring, kan användas till. För värderaren gäller
det vid marknadsvärdering att finna den mest sannolika användningen, det vill säga företag,
eller privatperson som köper fastigheten. I den bedömningen får man inte låsa sig vid nuvärde
eller tidigare användning utav fastigheten. Den latenta produktiviteten avgränsas i högsta grad
av samhällets legala ram. Genom planer och lagstiftning styrs fastigheternas användning. Till
fastigheter kan också höra rättigheter till exempel servitut som höjer dess
produktionsförmåga11. Den fysiska strukturen hos fastigheten begränsar dess
användningsmöjligheter. Möjligheter till parkering uppdelning i flera lokaler, pelaravstånd
bärighet etc. avgör fastighetens funktionsmöjligheter. Funktionerna kan självklart förändras
med olika kostsamma åtgärder.

8 Värderingsmodeller

Nedan redogörs de värderingsmetoder som är allmänt vedertagna inom
fastighetsvärderingbranchen och kommer att användas i det praktiska exemplet.
Värderingsmannens uppdrag är alltså att bedöma fastighetens marknadsvärde genom att
tillämpa vedertagna metoder.

8.1 Ortsprismetoden

Med Ortsprismetoden jämförs uppgifter om betalade priser för liknande fastigheter/objekt på
en marknad. Syftet med jämförelsen är att bedöma ett sannolikt pris för värderingsobjektet.

Förfarandet redovisas här i punktform. Vissa förberedande preciseringar och
ställningstaganden:

 Identifiering och beskrivning av värderingsobjektet och syftet med värderingen
 Val av enhet/storhet för normering av priser. Normeringsgrunder kan vara både av

fysisk och av ekonomisk karaktär. Fysiska egenskaper är exempelvis: storlek, ålder,
belägenhet. Ekonomiska egenskaper kan vara: hyra, driftnetto, betalningsnetto.

 Fixering av värdetidpunkt

10 Fastighetsekonomi H, Bejrum, S, Lundström
11 Jaffe,A, Sirmans J Real estate Investment Decision Making
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 Bestämning av allmänna krav på jämförelsefastigheterna i avseende på köptidpunkt,
läge och egenskaper i övrigt.

Framtagande av jämförelsefastigheter

 Registrering av köp
 Granskning av registrerade köp
 Iordningställande av slutgiltig förteckning över jämförelsefastigheterna med

tillhörande beskrivning

Formell analys av data för jämförelseobjekten

 Val av analysmetod (Ortspris, cash-flow, återanskaffningsmetoden)
 Analysen genomförande
 Utvärdering av analysresultatet

Slutsatser angående värderingsobjektets värde

 Värde enligt den formella analysen
 Diskussion och eventuell korrektion av detta värde med hänsyn till förhållandet till

vilka hänsyn ej kunnat till den formella analysen
 Hänsyn till tidsaspekten
 Slutgiltig värdeuppskattning.

Ortsprismetoden innebär alltså insamling och tolkning av data rörande redan gjorda köp. Det
bör framhållas att avsikten inte såsom vid marknadsanalys är att bestämma ett pris som
normalt har betalts på en marknad utan att avgöra vilket pris som sannolikt skulle komma att
betalas om värderingsobjektet fördes ut på en allmän fastighetsmarknad.12

Dessa mått nedan används för att få priser jämförbara (nyckeltal)

Tillvägagångssättet med statistisk bearbetning av prismatrial från offentliga databaser
kommer att exemplifieras i vårt praktiska exempel. Möjligheterna till meningsfull
omarbetning av pris material vid marknadsvärdesbedömning av kommersiella fastigheter är
ofta begränsade till att avse allmänna fastigheter på större delmarknader. Noterade priser för
liknande fastigheter är ofta formulerade som delkomponenter i större affärsuppgörelser och är
därför inte direkt jämförbara som jämförelse material. Ofta krävs för värdering ett närmare
kunnande om varje transaktion än den som ges av offentlig statistik. I den mån en statistisk
metod kan användas måste noterade priser inom den aktuella delmarknaden normeras, det vill
säga räknas om till en eller flera prispåverkande faktorer. På detta sätt fås nyckeltal som kan
överföras till värderingsobjektet.
En förutsättning för nyckeltalet är att det finns hyresuppgifter för jämförelseobjektet.

 Nettokapitaliseringsprocenten = driftnetto/köpeskilling

Ett användbart nyckel tal är nettokapitaliseringsfaktorn. Inversen till detta nyckeltal är
direktavkastning på totalt kapital det vill säga driftnettot dividerat med köpeskilling. Kvoten
kallas vid lönsamhetsbedömning för direktavkastning på totalt kapital och är ett väl använt

12Paul F Went Real estate appraisal University of Georgia 1974 sid 245
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mått vi investeringsbedömningar. Direktavkastning är ett vanligt räntabilitetsmått inom
fastighetsbranschen. När man gör en statistisk analys bör man ha så många normeringar med
som möjligt. På en tämligen homogen delmarknad bör de olika nyckeltalen ge i stort sätt
samma värderingsresultat.

 Bruttokapitaliseringsfaktor = köpeskilling/bruttohyra

Att jämföra bruttokapitaliseringsfaktorn är ett sätt att göra priser jämförbara. Därvid normeras
köpeskillingarna till utgående bruttoårshyror för jämförelsefastigheterna. Genom
Bruttokapitaliseringsfaktorn erhålls fastighetspris per hyreskrona.

 Kr/m2 bruksarea
Är ett annat sätt att normera betalda priser för att göra dessa jämförbara. Metoden är enkel att
genomförbara då köpekilling och bruksarea framgår av allmänna register.13

 Köpeskillingskoefficienten K/T
Köpeskillingskoefficienten visar priset per taxeringskrona

8.2 Produktionskostnadsmetoden

Värdering enligt produktionskostnadsmetoden används vid värdering av kommersiella
fastigheter, byggnader eller andra tekniska anläggningar. Metoden består utav två ifrån
varandra skilda moment. För det första gäller det att bestämma produktionskostnaderna för en
ny byggnad eller anläggning, varvid det så kallade nyvärdet eller återanskaffningsvärdet
erhålls. 14 Minskning av detta värde till ett tekniskt nuvärde med hänsyn tagen till den genom
ålder och bruk uppkomna värdeminskningen.15

Att produktionskostnadsmetoden är intressant vid fastighetsvärderings samanhang beror på
följande två förhållanden.
För det första kan byggandet av en ny fastighet vara ett alternativ till att köpa en färdig
fastighet på den befintliga fastighetsmarknaden. Är det billigare att bygga för egen regi och
stå för produktionskostnaderna så föredrar man nog detta.
För det andra finns det situationer där värderingsmetoder som ortspris, cash-flow metoderna
helt enkelt är omöjliga att tillämpa. Det kan vara så att det finns ingen befintlig markand och
någon information om marknadens uppfattning om värdet och inte heller kvantifierbara
avkastningar heller.
I sådana här fall ger en värdering utifrån produktionskostnadsmetoden en möjlighet att
överhuvudtaget uttrycka en fastighets värde.
I vissa värderingssituationer kanske det är just produktionskostnaden som är intressanta, till
exempel vid försäkringsbolagsvärderingar som har till syfte att till bland annat ta reda på vad
en förstörd fastighet skull kosta att ersätta med en annan.
Beräkning av produktionskostnader betecknas i värderingssammanhang ofta som
återanskaffningskostnader, den kostnad som man vid värderingstillfället skulle ha att räkna
med om man då skulle ersätta byggnaden med en annan av likartad standard.
Vid bestämning av produktionskostnaderna finns det ett flertal tänkbara förfaringssätt. Ofta
handlar det om erfarenhetstal rörande normala byggnadskostnader per m2 eller m3 byggnads
eller våningsyta.

13 LMV Rapport 2004:3 Fastighetsvärdering Grundläggande teori och praktisk värdering
14 Real Estate Appraisal Paul F Went University of Georgia 1974
15 Fastighetsvärdering Teori och metod
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8.3 Kassaflödesvärdering

Vid en kassaflödesvärdering ställs en traditionell investeringskalkyl upp, med den skillnaden
att det inte finns någon grundinvestering. Kalkylen görs så detaljerad som möjligt avseende
in- och utbetalningarnas storlek, en vanligt förekommande kalkylperiod är tio år med ett
efterföljande restvärde. Kalkylen kan antingen ställas upp i reala eller nominella värden.
De inbetalningar en fastighet brukar generera är hyresintäkter för bostäder, lokaler och garage
samt räntebidrag, och de utbetalningar den genererar är drift- och underhållskostnader samt
fastighetsskatt. När det skall göras en skattning av marknadsvärdet är det viktigt att in- och
utbetalningarna för "en normal" fastighetsägare ställs upp. Differensen mellan in- och
utbetalningarna kallas då för ett "normaliserat driftnetto".

För de första tio åren görs en så noggrann bedömning av dessa som möjligt, varvid specifika
underhållsinsatser kan få stor betydelse för värdet. När det kommer till restvärdebedömningen
kan det vara svårt att förutspå vilka större underhållsinsatser som framtiden kan bära med sig,
varför ett troligt driftnetto per år 11 evighetskapitaliseras och får utgöra ett skattat
närmevärde.
Restvärdet nuvärdeberäknas tillsammans med driftnettona under de tio första åren, för att
summeras till ett skattat marknadsvärde. Om inte ett individuellt avkastningsvärde skall
beräknas utan ett troligt marknadsvärde bör kalkylräntan ha viss koppling till de
direktavkastningskrav som råder på marknaden.
Även här gäller att det kvarstår att göra en rimlighetsbedömning av skattat marknadsvärde och
beakta påverkansfaktorer i omvärlden. Det kan finnas skäl att ta fram en känslighetsanalys.

I kassaflödeskalkylen görs en prognos för framtida in och utbetalningar under kalkylperioden.
Ett restvärde åsätts fastigheten vid kalkylperiodens slut. På samma sätt som i en
investeringskalkyl beräknas ett nuvärde av de framtida betalningsströmmarna.16

Kassaflödeskalkyl:

n
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V= Nuvärde
H= Hyra
D= Drift
U= Underhåll
F= Fastighetsskatt
T= Tomträttsavgäld
RB= Räntebidrag
I= Investeringar i fastigheten
t= Tidsvariabel
p= Kalkylränta på totalt kapital
n= kalkylperiod
R= Restvärde

16 Svensk fastighetsindex 2003 6: upplagan



12

8.4 Kalkylränta

Kalkylräntan uttrycker förräntningskravet på insatta medel. Kalkylräntans roll är att göra
betalningar som utfaller vid olika tidpunkter jämförbara. Kalkylräntan är ett uttryck för en
prognos. Detta innebär att kalkylräntan kan ha olika storlek för olika delar av kalkylperioden.
Kalkylräntan är alltid knuten till en viss investerare och en viss investeringssituation. I
praktisk kalkylering är utgångspunkten den förräntning som förentas i det bästa tillgängliga
alternativet. Alternativet ska vara realistiskt. De alternativ som brukar anges till fastigheter är
obligationer, aktier. Fastigheter finansieras i en blandning med eget eller lånat kapital.
Räntekostnaderna för lånat kapital utgör därför en form av tröskelkrav för förräntningen.
Förräntningskravet på totalt kapital måste minst vara större eller lika med låneräntan eftersom
det egna kapitalet utgör riskkapital och därför i regel kräver en riskpremie. En faktisk
förräntning högre än låneräntan är således viktig för tillförsel av riskkapital när det finns
externa ägare till fastigheten. Valet av kalkylränta kan i vissa kalkyler vara helt avgörande för
kalkylresultatet (säger sig ju självt). Det är därför av stor vikt att lägga ned arbete på
formuleringen av förräntningskravet. Det finns många svårigheter med att bestämma
kalkylräntan till exempel med att ta hänsyn till risken i investeringskalkyleringen. I kalkylen
är det av stor vikt med att vara konsekvent, med detta menas:

 Nominell kalkylränta vid nominella kalkyler
 Real kalkylränta vid reala kalkyler
 Kalkylränta efter skatt vid kalkyler efter skatt
 En kalkylränta på årsbasis om betalningsterminen anses vara på årsbasis/månadsbasis

Som sades ovan gäller det att vara konsekvent när man gör kalkyler för fastigheter då ett litet
kalkyltekniskt misstag kan ge stora effekter räknat i dollars. Därför är kalkyltekniken viktig.
Detta är viktigt att ha i åtanke
:

 Betalningsterminens längd år/månad/dag
 Val av schabloniseringsgrad för kalkylen. Ska betalningsöverskotten antas vara lika

stora eller variera från år till år
 Penningvärdet i kalkylerna realt/nominella värden, kalkyler med 5-10 års sikt bör ske

nominellt längre kalkylperioder än så är reala kalkyler att föredra
 Betalningsströmmar som grund för investeringskalkylen.

8.5 Prisbildning ur grundläggande synsätt

En principiell diskussion om prisbildning ger övergripande förståelse för definitionerna på
begreppen marknadsvärde och avkastningsvärde. Att förståelsen endast kan bli övergripande
beror på fastighetsmarknadens karaktär. Varje fastighet är som tidigare egenskapsmässigt
unik och parterna på fastighetsmarknaden har ofta liten rutin på fastighetsaffärer. Drivkraften
bakom fastighetsmarknaden är att köpare och säljare har olika individuella avkastningsvärden
given en viss fastighet. I en värdering som en individ gör av de framtida nyttorna för en viss
fastighet beaktas såväl ekonomiska so icke ekonomiska faktorer. På marknaden finn alltid
potentiella köpare och säjare. Möjligheten för köp föreligger om säljarens individuella
avkastningsvärde (lägsta godtagbara pris) understiger köparens individuella avkastningsvärde.
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I en sådan situation där säljaren exponerar sin fastighet på den allmänna fastighetsmarknaden
kan följande figur illustrera prisbildningen17:

Säljaren kan enligt figuren inte tänka sig ett lägre pris än mi.

Ju högre pris som kan fås desto mera benägen blir säljaren att sälja. I figuren finns fem
potentiella köpare. Köpare nummer 3 har inte tillgång till marknadsinformation och är därför
ute ur bilden. Ute är också nummer 1 och 4 som inte kan tänka sig betala mer än m vilket
understiger säljarens individuella avkastningsvärde. Reellt är köpare 2 och 5 med i en tänkbar
köpprocess. Nummer 2och 5 (b) lägger varsitt bud vilket understiger det pris säljaren begärt
(0). I figuren anges att avslut sker med köpare nummer 5 till priset p. Priset
(försäljningspriset) överstiger säljarens individuella avkastningsvärde och understiger
köparens. Var priset slutligen kommer att hamna påverkas av konkurrenssituationen,
förhandlingsstyrka, överlåtelsevillkor och slumpmässiga faktorer.

17 Persson, E Den nationalekonomiska mikroteorins tillämplighet på mark och fastigheter
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Om samma överlåtelseprocess momentant upprepas ett stort antal gånger för likartade
fastigheter kommer de noterade priserna att uppvisa en frekvensfunktion som i figuren nedan

Figuren ovan ska försöka efterlikna en frekvenssituation för en normalfördelning. Den är en
produkt av slumpmässigheten i prisbildningen. Med utgångspunkt från figuren kan det mest
sannolika priset beskrivas, det vill säga det pris som noteras flest gånger. Som sagt tidigare är
det sannolika priset den vedertagna definitionen på marknadsvärdet. På varje homogen
delmarknad förekommer prisnoteringar som avsevärt avviker uppåt och nedåt från det mest
sannolika priset18.

18 Fastighetsekonomi, diagnos, prognos, värdering H, Bejrum S, Lundström

Pris

Sannolikhet

Mest sannolika pris
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9 Realoptioner

I dagens värld lever vi ständigt med osäkerhet och risker hängande över oss. Att se dessa
osäkerheter och risker som en möjlighet istället för en fara är en viktig del i synen på optioner.
Det är osäkerheten i framtiden och volatiliteten som gör att en option har ett värde.

En option är en rättighet, och inte en skyldighet, att kunna agera i en framtid. Skillnaden
mellan finansiella optioner och reala optioner är bland annat att de finansiella optionerna ofta
är kontraktsbundna, medan när det gäller reala optioner måste de identifieras. Realoptioner
har även en underliggande realtillgång.

De vanligaste realoptionerna är:

Vänteoptioner är optioner som ger en möjlighet att välja om man vill göra en investering nu
eller senare. Ett exempel på en vänteoption är om ett företag har möjlighet att bygga ut en
byggnad på en tomt nu eller om ett år. Optionen i detta fall är om man vill bygga nu eller om
ett. Företaget väljer självklart det alternativ som bäst lönsamhet.

Tillväxtoptioner är en option som gör att man genom en investering får möjligheten att
expandera ytterligare. Ett exempel kan vara en investering som kanske inte är så pass lönsam
som en verksamhet önskar men genom denna tillväxt option kan ändå göra att investeringen
är lönsam. Ett exempel skulle kunna vara ett köp av en fastighet som i sin tur ger en möjlighet
en utbyggnad av fastigheten.

Flexibilitetsoptioner är när man genom flera investeringar ger en flexibilitet för företaget.
Optionen gör att företaget i framtiden kan se vilken av investeringarna som gett bäst resultat.
En flexibilitetsoption kan vara när ett fastighetsföretag köper fastigheter i olika länder för att
man vet att marknaden ser osäker ut och att man vet att genom dessa köp ger man företaget en
god flexibilitet.

Exitoptioner är när man har möjlighet att avsluta en investering då den ej ger det resultat som
man väntat sig. Kan vara att man köper en fastighet som man har en Exitoption att avsluta
affären om lönsamheten understiger en viss förutbestämd summa.

Lärandeoptioner ger företaget en möjlighet att genom en affär få information som de kan ta
lärdom av för att kunna besluta om fortsatta investeringar. Om man har funderingar att köpa
ett stort fastighetsbestånd på en okänd marknad, så kan man genom att köpa en mindre
fastighet få ytterligare information som kan hjälpa en att ta beslut.

I fastighetsbranschen handlar det ofta om att bygga nu eller i framtiden, alltså en så kallad
vänteoption. Man jämför värdet av en investering nu och värdet av en investering i framtiden.
Sedan väljer man det alternativ som anses ge störst lönsamhet.
Om man väljer att investera nu så kostar det inte enbart pengar, man mister även värdet av
vänteoptionen. Om man lägger till begränsningar vid byggande som till exempel bygglov, så
innebär det att värdet av vänteoptionen minskar.

Om en verksamhet har ett bra förhållningssätt till realoptioner så kan även strategiska
handlandet utvecklas. Detta genom att förhållningssättet gör att man får större visioner och
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fler alternativ, samt att det skapar en bra övergång från de strategiska besluten till de taktiska
planerna.19

Genom att konstruera en köpoption som har samma parametrar som vår investerings
möjlighet har, så kan vi bedöma värdet på en investering. Dessa består av följande fem
parametrar20(dessa fem komponenter är de som ingår i Black- Scholes modellen för värdering
av optioner).

Investment Opportunity Variable Call Option

Present value of a project’s
operating assets to be acquired S Stock price

Expenditure required to acquire the X Exercise price
project assets

Length of time the decision may be t Time to expiration
deferred

Time value of money rf Risk-free rate of return

Riskiness of the project assets Sigma Variance of returns on
stock

Eftersom Nuvärde metoden inte tar med värdet av en option så finns det en såkallad
modifierat nuvärde som tar med optionsvärdet i beräkningen. ”Vanligt” nuvärde har formeln
NPV=S-X, medan modifierat nuvärde är NPV =S-PV(X). För att få ut PV(X) så använder
man formeln PV(X)=X/(1+rf)2. Om man sedan tar S/PV(X) så får man NPVq, som visar om
nuvärdet är positivt eller negativt. Om svaret är över ett så är nuvärdet positivt och om det är
under 1 så är nuvärdet negativt.

Att veta hur investeringens värde kommer att förändra sig i framtiden är givetvis svårt att
veta. Man kan med andra ord säga att volatiliteten är svår att förutse för real optioner.
Tiden har en stor inverkan på variansen, ju längre tid desto högre varians. Därför delar man in
variansen i olika perioder, kan kallas kumulativ varians.
I denna optionsvärdering används avkastningen, istället för resultat, samt standardavvikelse,
istället för varians. Detta sätt att fastslå standardavvikelsen för en investering går att dela in i
tre olika steg. Dessa är:

 Först så fastslår man att variansen står för avkastningen per period.
 Andra steget är att man multiplicerar variansen med antalet perioder för att få fram

den kumulativa variansen.
 Sista steget är när man tar roten ur den kumulativa variansen för att få fram quantity

cumulative volatility.

1 Real Options, Amram and Kulatilaka, 1999
20 Investment Opportunities as Real Options Getting Started on the Numbers, Timothy A.Luehrman, Harvard
Business Review
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I denna figur så ser man tydligt det samband som finns mellan NPVq och quantity cumulative
volatility21.

När NPVq och Quantity cumulative volatility har räknats ut finns alla de komponenter som
behövs för att räkna fram värdet på en option, enligt Black-Scholes modellen.
NPVq och Quantity cumulative volatility för vi in i en Black-Scholes tabell. Denna tabell
visar det procentuella värdet för optionen. Om man sedan multiplicerar procent satsen med
den underliggande tillgången för investeringen får man fram värdet angivet i kronor.

21 Investment Opportunities as Real Options Getting Started on the Numbers, Timothy A.Luehrman, Harvard
Business Review sedan 55.
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10 Vetenskapliga artiklar

Howcroft22 tar upp de olika brister som värderare och dess metoder innehar i dagens bransch.
Stor del av kritiken består av att han anser att det finns en brist av förståelse för de olika
teknikerna som används samt en okunskap om metodernas användningsområden.
Han tar bland annat upp bristen på matematiska kunskaper bland värderare. Anledningen till
att han anser att matematiska kunskaper är väsentligt är på grund av att dessa kunskaper är
viktiga för att man på ett bra sätt ska kunna analysera de fakta man får fram. Just därför ska
man inte vara rädd för att ta in expertis när det kommer till statistik och datatekniker.
När man väljer metod är det viktigt att man väljer en metod som passar för just det enskilda
objektet eftersom det inte finns en metod som automatiskt passar alla fastigheter.

Kennet M Lusht23 anser att jämförelse metoden alltid är att föredra om data finns för att göra
en sådan. Om dessa data ej finns tillängligt så måste man gå till cash-flow metoden eller
återanskaffningsmetoden. Om man jämför Kennet M Lushts synsätt med det synsätt som
Hemmer och Fisher24 tar upp i sin artikel så ser man klara skillnader. I den senare artikeln så
anser författarna att det är kvaliteten på fakta, som man använder i inputen i en modell som är
det viktiga, snarare än vilken modell som tillämpas.

Radcliff25 tar upp de tre metoder, (ortpris-, återanskaffnings- samt cash-flowmetoden) som
värderare nu 35 år senare fortfarande anser som de mest användbara. Han är även väldigt
tydlig med att utrycka vikten av att vara kritisk till de olika modeller som finns tillgängliga.
Radcliff anser även att förnyelse och att inte vara rädd för förnyelse är lika viktigt inom
värderingsbranschen som i andra branscher. Radcliff synsätt är i hög grad fortfarande aktuellt
för att man i branschen ska kunna hålla sig uppdaterad och kunna göra så rättvisa värde
bedömningar som möjligt.

I ett exempel som tas upp i ”The myth about Appraisal”26 jämför man olika värderingsmäns
bedömningar på en och samma fastighet. Skillnaden i snitt mellan de olika värderingsmännen
var 36 % och i ett fall var differensen hela 190 %! I snitt så var skillnaden 16 % mellan
värdebedömningen och slutgiltigt pris.
Det talas ofta om att värderingsmän kan bedöma värdet på en fastighet med 10 % differens
mot försäljningspriset. Detta är en myt som gör att klienter har förväntningar som ej är
verklighetstrogna. Att folk har denna bild av värdering gör att de ofta blir besvikna och även
kritiska till värderarens arbete. Att denna myt består bär både klient och värderare skuld för.
En orsak kan vara att klienter ofta vill ha en exakt summa och att värderaren då försöker var
kunden så tillmötes som möjligt. Även fast värderaren inte alltid har underlag för att kunna
bedöma ett exakt värde.
Det föreslås tre lösningar på problemet. Den första är att man i värdeutlåtande förklarar att
värdet kan variera, den andra lösningen är att klienter bör har en förståelse för värderarens

22 A Review of Appraisal Practices and Methods of Analysis. Paul.A.Howcroft. The Appraisal Journal. Juli 1978

23 Data, the Appraisal Process, and the Market Value Definition, Kennet M Lusht.
Appraisal journal oktober 1981

24 Dealing with Uncertainty in Income Valuation-filer. Edgar H.Hemmer och Jeffrey D.Fisher April1978

25 Is There a 'New School' of Appraisal Thought? Richard U.Radcliff .The Appraisal Journal oktober 1972

26 The myth about appraisals, Joe R.Roberts och Eric Roberts, the Appraisal Journal april 1991
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olika begränsningar i en värderingsprocess. Den sista lösningen är att man ändrar i den
nuvarande utbildningen för värderare så att den innehåller mer information om vad som
påverkar värdet istället för lära ut modeller som kan vara svåra att applicera på verkliga
objekt.
En stor anledning till problemet är att köpare och säljare agerar aktsamt och förutses ha
samma förutsättningar när det gäller bland annat information och rådgivning. Men dessa
förhållanden råder sällan och det är just det som gör denna process så komplex.
Han tar upp den information som klienter uppger till värderaren. Hur de uppgifter som lämnas
är felaktiga eller i vissa fall utelämnas information helt. Anledningen till att klienter inte alltid
ger den information som man kan kräva, är för att de har ett starkt intresse av resultatet och
genom denna information kan påverka värderingen. En lösning på detta problem, enligt
författarna, kan vara att man i värderingsutlåtandet beskriver den information som man fått
utav klienten och även bedömer hur tillmötesgående klienten varit.

Att vara kritisk mot värderingsmodeller och värdeutlåtande är en viktig del för förbättring i
värderingsprocessen. I likhet med Radcliff så anser Kratzer27 att det är viktigt att vara kritisk
för att man hela tiden ska kunna förbättra de redan existerande teorierna och modellerna.
Kratzer ger i ”Working with Real Estate Appraisals-Tips on Appraising an Appraisal”
exempel på punkter som är viktiga att gå igenom vid en granskning av ett värdeutlåtande.
Punkter som är viktiga att granska i ett värderingsutlåtande är bland annat jämförelseobjekten
som använts i ortsprisanalysen och hur värderaren har justerat värdet vid ortsprisanalysen. I
Cash-flow metoden är det viktigt att klienten går igenom de förutsättningar som gällt för det
bedömda värdet. Kalkylräntan har en stor inverkan på hur värdet senare bedöms och därför är
det av stor vikt att det klart och tydligt finns förklarat hur kalkylräntan har tagits fram. Ska
tydligt förklaras i värdeutlåtande om man har valt att inte applicera någon av de
tre(återanskaffnings-, ortpris- samt cash-flowmetoden). Tillsist kan det tilläggas att det är
viktigt att klienten har en förståelse för att värderare är människor som kan göra misstag och
att det som i många andra yrkesgrupper finns bra och dåliga värdera.

27 Working with Real Estate Appraisals-Tips on Appraising an Appraisal.
Malcolm M.Kratzer. Real Estate Finance April 2004
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11 Fallstudie

Fallstudien kommer att infatta följande moment ortsprismetoden, kassaflödeskalkyl,
känslighetskalkyl. Fastigheten är fullt utbyggd vilket innebär att det inte finns någon
realoption att värdera.

11.1 Ortsprismetoden

Fastighetsbeskrivning

 Lokalyta 8321 kvm
 Taxeringsvärde 262 tkr
 Fastighetsskatt 2,6 tkr
 Totalareal 1200
 Byggrätt, ej full utnyttjad
 Nybyggnadsår 1989
 Tillbyggnadsår 2003
 Årtal för hyresnivå
 Lagfaren ägare Diligentia Storstockholm AB
 Totala inteckningar 1 stycken om 189 274 000
 Tomträttsavgäld 44000 per år

Gallring har skett efter
 Geografiskt område Stockholms innerstad AA läge
 Typkod 325
 Försäljningstidpunkt 2004-01-01 2006-04-30
 Storlek gallringen har skett mellan 7000 -10000 kvm
 Tomträtt samt lagfart

Fastighet Köpedatum
Pris
Tkr Kr/kvm K/T Typkod Totalyta Lokalyta

Hyra
lokal Areal

HÄRDEN 14 2006-01-02 85 413 12 064 0,81 325 7 080 7 080 15 462 1 134
PILEN 30 2005-12-21 229 000 32 140 1,10 325 7 125 7 125 23 256 1 245
KÅKENHUSEN 38 2005-11-01 350 000 46 168 1,37 325 7 581 7 581 23 431 1 146
SPARVEN 18 2005-06-01 390 000 46 528 1,48 325 8 382 8 382 28 877 1 548
HÄRDEN 15 2004-08-31 200 000 21 450 1,91 325 9 324 9 324 13 379 865
MULLBÄRSTRÄDET
6 2004-05-14 202 000 25 805 2,40 325 7 828 7 828 9 325 1 569
HÄSTEN 22 2004-04-23 237 801 33 512 1,23 325 7 096 7 096 16 920 1 926
Medel ovägt 242 031 31 095 1,47 7774 7774 18664 1348
Medel vägt 31 134

 Bruttokapitaliseringsfaktorn P/H = 242 031 000/18 664 000 = 12, 96∙26791000 =
347 211 360 Kr

 Kr/m2 = 31134∙8321 = 259 066 014 Kr
 K/T = 1.47∙262000000 = 385 140 000 Kr
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Enligt ortsprismetoden kommer vi fram till 3 olika marknadsvärden dessa är redovisade
ovan.

11.2 Kassaflödeskalkyl

 Intäkterna ökar med Riksbankens inflationsmål som är satt till två procent28.
Hyreskontrakten är indexreglerade enligt Konsument Prisindex och vi har bedömt den
årliga ökningen till 1 %. Fastighetsskatten betalas av hyresgästen.

 Kostnader följer inflationsmålet som är satt av Riksbanken till 2 %.
 Kalkylräntan är beräknad enligt reala termer. Kalkylräntan har vi bedömt till 8,61 %.

Kalkylräntan består av den femåriga statsobligationsräntan29 som är 3,61 % samt en
generell fastighetsrisk30 på 5 %.

 Vakansergraden är 6 % för vår fastighet och är inräknad i Kassaflödeskalkylen.

Beräkning av restvärde

Restvärdet är beräknat enligt följande: Driftnettot år 15 minus år 14 vilket är lika med
23 784 978- 22 984 721 = 800 257 Kr
Sedan framräknas nettotillväxten enligt följande: ökning i driftnetto år 14 och år 15 dividerat
med driftnettot år 15. 800 257/23 784 978 = 3,48 %
Nettokapitaliseringsprocenten blir således kalkylräntan minus nettotillväxten: 8,61 -3,48 =
5,13 %.
Sedan är år 16 års driftnetto framräknat: 23 784 978 ∙1,0348 = 24 613 097 Kr
År 16 års driftnetto är sedan dividerat med nettokapitaliseringsprocenten: 24 613 097/0,0513
= 480 724 550, detta värde nuvärde beräknas enligt formeln för beräkning av nuvärdet på
totalt kapital, det nuvärde beräknade restvärdet blir således 210 473 859 Kr. Det beräknade
nuvärdet för driftnettot år 2006 till 2015 summeras tillsammans med restvärdet för att få fram
marknadsvärdet. Det bedömda markandsvärdet enligt kassaflödeskalkylen blir således
130 036 602 + 210473859 = 340 510 461 Kr.

Kassaflödeskalkylen finns redovisad i bilaga 1och bilaga 2.

28 www.riksbanken.se
29 www.finansportalen.se/marknadsrantor.htm
30 www.fastighetsvarlden.se/zin.aspx?articleID11972



22

11.3 Känslighetskalkyl

Gordons Formel

Gordons Formel NOI/(r-g)
16 837 125 (0,0861-0,0348) 328 209 064

Marknadsvärdet enligt Gordons formel blir 328 209 064 kronor

11.4 Känslighetsanalys

Känslighetsanalysen visar hur kalkylräntan förändrar bedömningen av marknadsvärdet.

Nedan visas förändringen i driftnettots nuvärde av ränteförändringar.

Driftnetto År 1 Ränta Nuvärde Driftnetto
16 837 125 1+0,1061 15 222 064
16 837 125 1+0,0961 15 360 939
16 837 125 1+0,0861 15 502 371
16 837 125 1+0,0761 15 646 431
16 837 125 1+0,0661 15 793 195
16 837 125 1+0,0561 15 942 737

Kalkylräntans inverkan på marknadsvärdet i Gordons formel.

Känslighetsanalys på Gordons
formel

16 837 125 (0,1061-0,0348) 236 144 811
16 837 125 (0,0961-0,0348) 274 667 618
16 837 125 (0,0861-0,0348) 328 209 064
16 837 125 (0,0761-0,0348) 407 678 571
16 837 125 (0,0661-0,0348) 537 927 316
16 837 125 (0,0561-0,0348) 790 475 352
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12 Analys

Analysen kommer att behandla värderingsmodellerna, det vill säga ortsprismetoden,
kassaflödeskalkylen, realoptioner.

Ortsprismetoden är ur värderingssynpunkt en bra metod när det finns jämförelsematerial att
tillgå på liknande försålda objekt, i verkligheten finns det inte alltid jämförelseobjekt som
stämmer överens försäljningsobjektet vilket kan resultera i att marknadsvärdet blir
missvisande. Vidare vet man inte vad jämförelsefastigheterna har för intäkter och kostnader,
dessa kan endast uppskattas då det inte går att få tillgång till dessa kontrakt.
En fråga som återkommer i ortsprismetoden är var man drar gränsen för gallring i
ortsprismaterialet. I vår fallstudie exemplifieras detta genom fastigheten Härden där denna har
ett försäljningspris som väsentligt understiger de andra objekten. När man får en sådan
markant skillnad i ortsprismaterialet måste det ifrågasättas, ska detta objekt vara med i
materialet eller ska den gallras bort. Vi anser att när merparten av den ekonomiska och de
fysiska egenskaperna överensstämmer skall objektet vara med.
Köpekillingskoefficienten K/Taxeringsvärdet anser vi är missvisande för kommersiella
fastigheter av den anledning att det är politiska faktorer som påverkar taxeringsvärdet, och
taxeringsvärdet kan vara inaktuellt. Av den anledningen är inte K/Taxeringsvärdet ett
rättvisande mått för marknadsvärdet utan endast en grov uppskattning. I vår fallstudie skiljer
sig detta mått avsevärt de andra måtten.
Ortsprismetoden tar endast upp information om redan gjorda köp, vilket vi anser är en svaghet
då metoden inte säger någonting om vad som kommer att hända i framtiden. Finner
jämförelseobjekt som stämmer bra överens med ens värderingsobjekt är det däremot en styrka
med metoden. Ligger dessa jämförelseobjekt i köpetidpunkt nära värderingsobjektets
värdetidpunkt finns det goda möjligheter att komma fram till ett realistiskt marknadsvärde.

Värderingsmannen har en avgörande roll när marknadsvärdet ska bedömas och det är
hans/hennes kunnande som kommer att avgöra om värderingen bedöms på ett så tillförlitligt
sätt som möjligt. Med detta vill vi säga att det är värderingsmannens objektivitet som är den
avgörande faktorn i ortsprismetoden.

Kassaflödeskalkylen som värderingsmodell anser vi vara en bra kompletterande metod till
ortsprismetoden. Den visar hur mycket kapital som en fastighen kastar av varje år. En svaghet
med att enbart använda kassaflödeskalkyl vid värdering av kommersiella fastigheter är att det
är en statisk modell. Kalkylen görs över en relativt lång period, cirka 10 år, och den tar ingen
hänsyn till förändringar i marknaden. I fallstudien valde vi att låta hyresgästerna betala
fastighetsskatten vilket i sin tur resulterar i ett högre marknadsvärde (driftnettot ökar). Detta
är dock ingen självklarhet, när markanden sviktar och vakanserna ökar och när nya kontrakt
ska skrivas läggs i stället kostnaden på fastighetsägaren.

En viktig del i värderingsprocessen är tillgången av information om fastighetens
byggnadstekniska skick och denna punkt kanske är som viktigast när det gäller just värdering
av kommersiella fastigheter. Men tillgången av information om jämförelseobjekts
byggnadstekniska egenskaper har visat sig vara svårfunnen i vårt använda ortsprissystem. Det
närmsta man kommer jämförelseobjektens tekniska information är under rubriken
ombyggnationer. Under denna rubrik kan man få reda på när senast gjorda ombyggnationen
ägt rum. Men vad är egentligen innebörden av en ombyggnation? Vi anser inte att det utifrån
rubriken ombyggnationer går att utläsa en fastighets byggnadstekniska skick och finns det inte
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någon sådan information är det svårt att kunna dra några slutsatser om byggnadens standard.
Bristen på byggteknisk information anser vi vara en klar nackdel med ortsprismetoden.

Vi har valt att inte värdera fastigheten enligt produktionskostnadsmetoden. Orsaken till vårt
val är grundat på metodens något orealistiska antagande om att det går att bygga en liknande
fastighet på en snarlik tomt. Att i Stockholm finna en tomt i C.B.D läge är oerhört svårt och
framförallt därför har vi valt att inte gå vidare med produktionskostnadsmetoden. Ytterliggare
anledning är att metoden framförallt används inom området specialfastigheter, som till
exempel anläggningar, samt vid försäkringssyften.

Tillskillnad från ortsprismetoden som tar upp redan skedda försäljningar tar man i
kassaflödesmetoden upp framtida händelser. Att man tar upp just framtida
betalningsströmmar kan man se som en svaghet eftersom framtiden alltid är osäker. Samtidigt
är det framtida in- och utbetalningar både köpare och säljare är intresserad av. Så samtidigt
som det är metodens svaghet så kan man säga att det är metodens styrka gentemot de andra
värderingsmetoderna.

Kalkylräntan har en fundamental betydelse i kassaflödesvärdering och påverkar det slutliga
marknadsvärdet på ett markant sätt. Framtagandet av kalkylräntan är givetvis en del där
värderaren har ett stort ansvar att ta fram en så realistisk kalkylränta som möjligt. De
parametrar som ingår i kalkylräntan är viktiga för värderaren att behärska. Med att behärska
menar vi att värderaren har kunskapen om vad som påverkar dessa parametrar och vet vilka
faktorer i samhället som styr utgången av kalkylräntan.
Genom att ställa upp en känslighetsanalys ser man mer konkret hur räntan styr det slutgiltiga
bedömda marknadsvärdet. I vår känslighetsanalys på Gordons formel ser man hur markant
marknadsvärdet ändras med räntan. Mellan 10,61 % och 5,61 % skiljer det över 550 miljoner.
Detta visar hur viktig roll räntan spelar vid värdering av kommersiella fastigheter.

Att ha med realoptioner vid en fastighetsvärdering är ett tankesätt som vidgar ens vyer. Man
kan tydligt se sambandet mellan latent produktivitet och realoptioner. Skillnaden mellan dessa
två är att latent produktivitet mer är ett tankesätt, medan realoptioner är ett beräkningssätt.
Dock kan man mena att dessa förhållningssätt utgår från samma grund.
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13 Slutsats

Värde skapas av förväntad avkastning. Det är de framtida förväntade avkastningarna som på
olika sätt ger underlag för kapitalvärden; avkastningsvärden, marknadsvärden samt möjliga
kostnader för nyproduktion och belåning. Den metod som ska väljas är den som är mest
lämpad med aktning till marknadsinformationens art och omfattning. Med god tillgång på
material/marknadsinformation kan värderingsmannen med fördel tillämpa ortsprismetoden.
På de flesta delmarknader sker dock relativt få förvärv och villkoren kan variera stort.
Information om de överlåtna fastigheternas avkastning är svåra att få tillgängliga. Att hitta
försäljningar av jämförbara fastigheter och få fram nödvändig information om dessa är oftast
svårast för kommersiella fastigheter. I dessa fall är kassaflödeskalkyler att föredra. Även när
avkastningsmetoder används måste värderingsmannen basera sina bedömningar på
marknadsinformation, dels genom analyser av de överlåtelser/försäljningar som finns
tillgängliga, dels information från hyresmarknaden. I merparten av de försäljningar som berör
kommersiella fastigheter används kassaflödeskalkyler. Produktionskostnadsmetoden är svår
att tillämpa på vårt objekt men generellt så används denna vi värdering av industri
anläggningar, lager även när det uppkommer försäkringsskodor är det än lämplig metod.
Värdering utav kommersiella fastigheter är förenat med en relativt stor osäkerhet och en stor
del antaganden om framtidens utveckling. Som ses ovan anser vi det vara värderingsmannens
kunnande och objektivitet som är avgörande för hur marknadsvärdet kommer att bedömas.

Som vi beskrivit i teorin lever vi i en osäker värld med risker och antagande, samtidigt
innebär dessa risker att det finns många möjligheter. Mycket talar för att dessa risker och
möjligheter kommer att bestå och därmed kommer säkerligen realoptioner att ha en viktig roll
inom fastighetsvärdering i framtiden. Dock finns ett, som vi anser stort, problem med
realoptioner, att det kan vara svårt att få fram tillförlitliga siffror.

Samtidigt, är det verkligen svårare att få fram volatiliteten än det är att ta fram en rättvis
kalkylränta? Om det är svårt att få fram tillförlitlig information kanske denna metod ska
användas som ett tankesätt istället för som en beräkningsmetod. Vare sig det är en
beräkningsmodell eller ett tankesätt har realoptioner en viktig roll att spela för att bedöma ett
marknadsvärde på fastighetsmarknaden.
På frågan om vilken värderingsmodell som är mest lämpad vid värdering av kommersiella
fastigheter, där anser vi att frågan inte är svart eller vit utan mer nyanserad. Det som är
avgörande är värderingssituationen som sådan och denna kan variera från värdering till
värdering.
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Bilaga 1, 2
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Bilaga 2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

KOSTNADER

Fastighetsskötsel 675090
Sophämtning 160000

Bevakning 1050000

Löpandeunderhåll 275000

Försäkringsskador 5000
Hyresgästanpassning 696000

Fastighetsskatt 2620000

Tomträttsavgäld 150000

Externa konsulter 300000
Marknadsföring 528984

Övrig drift 53200

Media Värme 420000

Media Övrigt 715000
Planerat underhåll 1160001

Förvaltningsarvode 400000

Försäkringspremie 29380

Övriga Adm. Kostnader 26450

Summa kostnader 9264105 9638375 9831142 10027765 10228320 10432866 10641554 10854375 11071463 11292892

INTÄKTER 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hyresintäkter 26101230 27690794 28521518 29377164 30258479 31166233 32101220 33064257 34056184 35077870

Summa driftnetto NOI 16837125 18052419 18690376 19349399 20030159 20733367 21459666 22209882 22984721 23784978 24613097

Nuvärde NOI 15502371 15303677 14588431 13905552 13253645 12631384 12037444 11470642 10929767 10413689
Summa nuvärde 130036602

Restvärde 210473859
Summa
nuvärde+restvärde 340510461


