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Förvärv av Härnevi 1:11 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner upprättat köpekontrakt gällande 

fastigheten Härnevi 1:11 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Härnevi 1:11 har kommit överens med Upplands-Bro 

kommun om att överlåta fastigheten till kommunen för en köpeskilling om  

8 750 000 kr. Till grund för köpeskillingens storlek ligger fastighetsvärdering 

samt påslag om 25% i enlighet med expropriationslagens regler.   

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2020 

 Förslag till upprättat köpekontrakt den 6 februari 2020 

 Fastighetsvärdering den 19 december 2019 

 Utdrag ur fastighetsregistret 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om förstudie för stationsområdet i 

Bro, § 54 den 13 november 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 
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2020-02-14 KS 20/0096 

 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-13 att uppdra åt 

Samhällsbyggnadschefen att genomföra en förstudie för stationsområdet i Bro. 

Förstudien har ännu inte slutrapporterats men redan i tjänsteskrivelsen daterad 

2019-10-21 står det klart att konkurrensen om mark i stationsnära lägen är stor: 

”Ytorna nära stationen är attraktiva för många olika funktioner och 

konkurrensen om marken är stor. Efterfrågan finns för stationsnära bostäder 

och pendlare vill ha en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågsstationen. 

Resenärer vill kunna byta smidigt mellan buss, cykel, bil eller taxi och 

pendeltåg. Infartsparkering för bil och cykel ska också finnas. Mark behöver 

reserveras för de funktioner som inte kan förläggas på annan plats.” 

Med hänsyn till kommunens behov av rådighet över markytor lämpliga för 

sådana allmännyttiga anläggningar som för sin funktion behöver geografisk 

närhet till Bro tågstation är det nödvändigt att kommunen i tidigt skede 

förvärvar fastigheter i området.  

Rådigheten över de ytor som kan behövas för en förbättrad samhällsservice 

förenklar dels detaljplaneprocessen och dels genomförandeprocessen efter laga 

kraftvunnen detaljplan. Utvecklas Bro samhälle i linje med lagakraftvunna och 

pågående detaljplaner kommer fungerande lokaltrafik vara en nyckel till ett 

hållbart samhälle. För att den lokaltrafiken skall fungera är ett välplanerat och 

fungerande stationsområde i sin tur en viktig förutsättning. Det förvärv som 

föreslås är en del i genomförandet av en sådan utveckling.    

Mark- och exploateringsavdelningen har fört diskussioner med ägarna till 

fastigheterna Härnevi 1:11 samt 1:70. Med stöd av fastighetsvärdering har 

avtal om köp träffats med ägaren till fastigheten Härnevi 1:11. Avtalet är 

villkorat av Kommunstyrelsens godkännande. Påslag om 25% på 

marknadsvärdet har gjorts med utgångspunkt i att markåtkomsten annars skulle 

behövt lösas med tvångsmedel enligt expropriationslagen. Ersättning enligt 

expropriationslagen framgår av kapitel 4 § 1, och är den praxis som kommunen 

tillämpat i tidigare motsvarande fastighetsförvärv. 

Den oberoende värderingen av fastigheten har utförts av NAI Svefa som är ett 

av Sveriges ledande värderingsföretag över 60 fastighetsvärderare och 

analytiker. Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en 

ortsprismetod, där jämförelser görs med noterade priser vid försäljningar av så 

långt möjligt jämförbar mark. 

Den frivilliga överenskommelsen som nu åstadkommits besparar kommunen 

tid för tillståndsbeslut och rättegång samt rättegångskostnader.  

Genomförandet av överlåtelsen tar hänsyn till nuvarande ägares behov av tid 

att ersätta boendet på Härnevi 1:11 med annat. Av den anledningen görs köpet 

svävande under sex månaders tid med handpenning satt till sådant belopp att 

säljarna får ekonomiskt utrymme att agera på fastighetsmarknaden. Efter 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2020-02-14 KS 20/0096 

 
 

fullbordat köp avser mark- och exploateringsavdelningen att finna lämplig 

hyresgäst som kan bedriva verksamhet på platsen till dess att ny 

markanvändning i kommande planläggning fastslagits. Preliminärt kan 

socialförvaltningen komma att använda fastigheten för verksamhet annan än 

boende.  

Säljaren har önskat att medtaga vissa fastighets- och byggnadstillbehör från 

fastigheten. För vissa av de önskemål som lämnats föreslår mark- och 

exploateringsavdelningen att dessa infrias eftersom det minskar behovet av 

underhåll under den tid fastigheten fortsätter användas i befintlig konfiguration 

eller saknar betydelse för fastighetens funktion. På samma grunder föreslår 

mark- och exploateringsavdelningen att vissa av säljarens önskemål om att 

medtaga vissa fastighets- och byggnadstillbehör inte infrias då det riskerar 

medföra ökade förvaltningskostnader. Detta gäller 2 st lyktstolpar, 

verandataket, gångplattor i trädgården samt bastuaggregatet. Mark- och 

exploateringsavdelningen har framhållit till säljarna vikten av, samt kravställt i 

köpehandlingen att fastigheten avträdes i representativt och städat skick.  

 

Barnperspektiv 

Beslutet är i detta skede en administrativ åtgärd som inte bedöms förändra 

situationen på platsen nämnvärt. I förlängningen stärker beslutet kommunens 

möjligheter att driva fram ett förbättrat stationsområde samt en förtätning i 

kollektivtrafiken. Detta främjar främst den del av befolkningen som väljer eller 

är hänvisade till kollektivtrafiken för sin egen färdsel, däribland barn och 

ungdomar.    
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Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Charlotte Ahlstrand 

 Mark- och exploateringschef 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till upprättat köpekontrakt den 6 februari 2020 

2. Fastighetsvärdering den 19 december 2019 

3. Utdrag ur fastighetsregistret 

4. Samhällsbyggnadsutskottets beslut om förstudie för stationsområdet i Bro, 

§ 54 den 13 november 2019 

5. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

Beslut sänds till 

 Fastighetsägare till Härnevi 1:11 

 



 

 

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE 
 
 

PARTER 

Detta fastighetsöverlåtelseavtal (”Avtalet”) har träffats mellan: 

Köpare: Upplands-Bro kommun (212000-0100) 

             196 81 KUNGSÄNGEN, (”Köparen”) 

 

Säljare:   (                                    ) 

Härnevi Skolväg 7, 197 30 BRO (”Säljaren”) 

 

Köparen och Säljaren benämns nedan gemensamt för ”Parterna”. 
 

 
1. Överlåtelseförklaring och köpeskilling      

 
Säljaren överlåter fastigheten HÄRNEVI 1:11 (”Fastigheten”) till Köparen för en köpeskilling om 

ÅTTAMILJONERSJUHUNDRAFEMTIOTUSEN (8 750 000) kronor (”Köpeskillingen”).  

 

2. Tillträdesdag 

Köparen ska tillträda Fastigheten (”Tillträde”) senast 6 månader efter datum då detta avtal träffats 
under förutsättning att villkoren i punkten 6 uppfyllts. Senaste datum för tillträde är den 2020-10-15. 

Är villkoren i punkten 6 uppfyllda och säljaren är beredd att avträda fastigheten tidigare än vad som 
nyss nämnts skall säljaren meddela köparen om detta. Köparen äger då rätt att påkalla tidigarelagd 
dag för tillträde (”Tillträdesdag”). Vid tillträdet skall de åtgärder som anges i punkten 3 ska fullgöras. 

 

3. Tillträde 

Tillträdet ska genomföras hos Köparen på Tillträdesdagen. 

Vid Tillträdet ska uppfyllandet av villkoren i punkten 6 verifieras, varefter följande åtgärder 
ska genomföras: 

1. Köparen ska betala Köpeskillingen i enlighet med punkten 5. 
 

2. Säljaren ska kvittera Köpeskillingen genom att upprätta och till köparen överlämna 
köpebrev. 

 



 

 

 

4. Äganderättens övergång 

Efter detta avtals undertecknande betraktas köparen civilrättsligt som fastighetens ägare. Säljaren 

betraktas som lagfaren ägare och äger rätt att använda fastigheten till dess att köparens tillträde till 

fastigheten skett.  

Köpare och säljare är överens om att köparen söker vilande lagfart på fastigheten med stöd av detta 

avtal.  

Köparen förbinder sig att inte vare sig fysiskt eller rättsligt förfoga över fastigheten förrän köpebrev i 

enlighet med punkt 3.2 ovan utfärdats och tillträde skett.   

 

5. Köpeskillingens betalning 

Köpeskillingen ska erläggs på följande sätt: 

- Handpenning om TREMILJONER KRONOR 

(3 000 000 :-) erläggs kontant senast sju (7) dagar efter det att villkoret i punkten 6 uppfyllts. 

- Resterande köpeskilling FEMMILJONERSJUHUNDRAFEMTIOTUSEN KRONOR (5 750 000 :-)  

erläggs på Tillträdesdagen 

 

6. Villkor för Avtalets fullbordan och bestånd 

Avtalet är villkorat av att behörigt organ i Köparen senast den 2020-04-15 godkänner avtalet genom 
beslut som sedermera vinner laga kraft. Klagotiden för kommunstyrelsens beslut är 3 veckor.  

 
Avtalet upphör att gälla om och när det står klart att villkoret ovan inte kommer att uppfyllas. 

  
 

7. Farans övergång m.m. 

Säljaren står faran för att Fastigheten skadas eller försämras intill dess Tillträdet genomförts. 
Köparen står faran för att Fastigheten skadas eller försämras därefter.  

Om Fastigheten skadas eller försämras under den tid Säljaren står faran för Fastigheten ska Avtalet 
trots det fullgöras. Avdraget på Köpeskillingen ska beräknas enligt detta Avtal som om brist eller 
avvikelse från Säljarens Garantier förelegat. 

Utöver vad som anges i denna punkt har Köparen inte rätt till någon ersättning med anledning av 
skadan eller försämringen. 

 

8. Inventarier och trädgårdsanläggningar som inte ingår i köpet 

Säljaren avser att avflytta följande inventarier och trädgårdsanläggningar. Dessa ingår inte i köpet:  



 

 

Braskaminer 

Fast monterat hyllsystem i hall 

Tvättmaskin 

Torkhiss i tvättstuga 

Växter från trädgården, perenner, lökar, vissa buskar mm.  

Skifferplattor i trädgården med enbart prydnadsfunktion 

Vissa speciella prydnadsstenar 

Säljaren svarar för att fastigheten lämnas i representativt städat skick och att tomtytor från vilka 
växter avflyttats fylls igen, planas och återplanteras med gräs. Platsen från vilken invändiga 
inventarier avinstalleras och avflyttas ytskiktsrenoveras av säljaren innan Köparens tillträde. 
Skorstenen till vilken kaminer anslutits plomberas.  

 

9. Fördelning av kostnader och intäkter 

Kostnader för och intäkter från Fastigheten (inklusive proportionell andel av 
fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift) som belöper på tiden intill Tillträdets genomförande ska 
belasta respektive tillkomma Säljaren. Sådana kostnader och intäkter som belöper på tiden därefter 
ska belasta respektive tillkomma Köparen. 

 

10. Förvaltning mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen 

Säljaren ska, med de begränsningar som följer av skyldigheter enligt tillämpliga författningar, under 
perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen väl vårda Fastigheten och härutöver förvalta 
Fastigheten på sedvanligt och normalt sätt i enlighet med oförändrade tidigare tillämpade principer, 
dock att Säljaren under nämnda period inte får säga upp, ändra eller ingå nytt hyres- eller annat 
nyttjanderättsavtal eller något annat avtal som rör Fastigheten och inte heller vidta åtgärd av 
betydelse beträffande Fastigheten eller åtgärd som innebär eller kan komma att innebära avvikelse 
från någon av Säljarens Garantier utan Köparens föregående skriftliga samtycke (vars samtycke inte 
oskäligen får fördröjas eller vägras). 

 

11. Säljarens garantier 

Säljaren är ensam civilrättslig ägare av Fastigheten och har ensam lagfart på Fastigheten. 

Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av inteckningar eller andra rättigheter än som 

framgår av Bilaga 2, utdrag ur fastighetsregistret.  

 

 

 



 

 

12. Makes / Makas medgivande 

Fastigheten utgör gemensam bostad för säljarens make. Maken lämnar sitt medgivande till 
överlåtelsen genom undertecknande av detta avtal.  

 

13. Friskrivning 

Fastigheten är bebyggd. Köparen, som informeras om sin plikt att undersöka fastighetens skick och 
beretts tillfälle att genomföra besiktning av fastigheterna, godtar fastigheternas skick, 
terrängförhållanden, användnings- och dispositionsmöjligheter och förutsättningar för bebyggelse 
sådana de är och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel eller 
brister i fastigheterna utan begränsning inkluderande faktiska fel, rättsliga fel och rådighetsfel, samt 
andra fel och brister inklusive s.k. dolda fel. Detta innebär bl.a. att Säljaren ej lämnar några som helst 
garantier avseende den fasta egendom förutom vad som garanteras i Avtalet.  

 

14. Reklamation och preskription 

Köparen får inte göra gällande enskilt krav (eller serie av krav som grundar sig på samma eller 
väsentligen liknande omständigheter eller förhållanden) om inte Säljaren senast sju (7) bankdagar 
efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt de omständigheter eller förhållanden som kravet 
(eller sådan serie av krav) grundas på mottagit meddelande från Köparen om kravet tillsammans med 
en rimligt detaljerad redogörelse för de omständigheter eller förhållanden som kravet grundas på 
och den bevisning Köparen stödjer sig på samt, så långt som är praktiskt möjligt, kravets belopp 
(reklamation). 

Köparen förlorar rätten att göra gällande enskilt krav om inte Säljaren mottagit reklamation av kravet 
senast tolv månader efter Tillträdets genomförande.  

 

15. Köparens kännedom 

Säljaren har inget ansvar för enskilt krav som omfattas av denna punkt i den utsträckning Köparen 
(eller någon av dennes rådgivare i samband med förvärvet av Fastigheten) på Avtalsdagen kände till 
eller med anledning av i punkten 13 nämnda besiktning eller undersökning eller annars borde ha känt 
till de omständigheter eller förhållanden som kravet grundas på eller deras konsekvenser. 

 

16. Övriga bestämmelser 

Part ska, om inte annat anges i Avtalet, bära sina utgifter hänförliga till upprättandet, förhandlandet, 
ingåendet eller fullgörandet av Avtalet. Köparen ska betala alla lagfarts-, stämpelskatts- och 
inteckningskostnader i anledning av sitt förvärv av Fastigheten enligt Avtalet. 

För att vara bindande för Part ska tillägg till eller ändring av Avtalet, inklusive till eller av denna 
punkt, vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av denne. 



 

 

Om domstol eller myndighet skulle finna att någon bestämmelse i Avtalet är ogiltig eller icke-
verkställbar ska den bestämmelsen (och alla övriga bestämmelser) vara fortsatt gällande och 
verkställbar i den utsträckning tillämplig lag tillåter och Parterna ska lojalt förhandla med varandra i 
syfte att överenskomma om nödvändiga förändringar av Avtalet för att vidmakthålla Avtalets 
struktur, syfte och anda. 

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor Avtalet rör och ersätter alla tidigare och 
samtida förhandlingar och överenskommelser, skriftliga såväl som muntliga, mellan Parterna med 
anknytning därtill. 

För att vara bindande för Part ska dennes eftergift av rättighet eller påföljd enligt Avtalet vara skriftlig 
och vederbörligen undertecknad av denne. Ingen eftergift helt eller delvis av sådan rättighet eller 
påföljd förhindrar annat eller senare utövande eller åberopande av aktuell eller annan sådan 
rättighet eller påföljd. 

Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra 
Partens föregående skriftliga samtycke. 

Alla meddelanden och annan kommunikation i anledning av Avtalet ska vara skriftliga. 

 

17. Tvistelösning 

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. 

 

  

Bilagor  Följande bilagor tillhör köpekontraktet 

 Bilaga 1 – Karta med fastighet markerad med rött 

 Bilaga 2 – Utdrag ur fastighetsregister 

_______________________________ 
 
 
Signatursida följer 



 

 

 Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt exemplar. 

 

 

Kungsängen 2020-04-15          2020-      

Köpare   Säljare 

För Upplands-Bro kommun     Fastighetens ägare 

 

 

...................................................     ...................................................... 

Martin Normark   

Kommunstyrelsens vice ordförande   

 

 

.................................................... .......................................................  

Mathias Rantanen    

Samhällsbyggnadschef  Säljarens make 

   

 

 

Bevittnas:   Bevittnas: 

 

.....................................................   .......................................................  

 

.....................................................   .......................................................  

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

 

.....................................................   .......................................................  

 

.....................................................   ....................................................... 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 



 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 

Fastigheten Upplands-Bro Härnevi 1:11 
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4. Värdering alternativ framtida markanvändning _________________________________________ 12 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 1:11.  

Värderingen görs utifrån två scenarier; 

• Pågående markanvändning - Fastigheten och byggnaden värderas som den står och går idag, dvs 

som småhusfastighet. 

• Alternativ framtida markanvändning – En bedömning görs rörande fastighetens potentiella framtida 

markanvändning. 

Sammanfattningsvis görs en bedömning rörande fastighetens marknadsvärde utifrån resultatet av ovanstå-

ende. 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Upplands-Bro Kommun, genom Charlotte Ahlstrand. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-

ringen användas som internt beslutsunderlag och inför kommande förhandlingar med fastighetsägaren inför 

eventuell inlösen. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är december månad 2019.  

Allmänna villkor 

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

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-

jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 

av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

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

för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-

ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Särskilda förutsättningar 
I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vi-

dare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Värderingen förutsätter att byggnaden inom fastigheten/värderingsobjektet är tomställd. 

Värderingen förutsätter vidare att marken såsom råmark, i scenario 2, i framtiden kommer att planläggas 

som allmän tomt. Ersättningsprinciper och värderingsmetoder mm redogörs för under det avsnittet. 

I värdebedömningen av fastigheten såsom råmark, antas en exploateringsgrad inom fastigheten om e³ vil-

ket medför en antagen byggrätt om ca 4 000 kvm ljus BTA. Bostäderna förutsätts vidare att upplåtas med 

bostadsrätt vilket medför det högsta möjliga markvärdet i rådande fall. 

Vidare antas för bedömningen av råmark att exploateringsbidrag erläggs till kommunen. Denna kostnad är i 

värderingen antagen till ca 1 000 kr/kvm BTA vilket får anses vara relativt normalt för nyproduktion av bo-

städer i flerbostadshus. 

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes av Jimmie Nordensky och Per Wåhlin under december 2019. Vid 

besiktningen deltog även uppdragsgivaren samt fastighetsägaren. 

Följande uppgifter och källor har använts:  

▪ Fastighetsregistret 

▪ Fastighetstaxeringsregistret 

▪ Planhandlingar 

 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren: 

▪ Muntliga och skriftliga uppgifter rörande värderingsobjektet 

 

Utöver ovan har Svefas ortsprissystem (Real Estate och LOP) studerats.  
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2. Värderingsobjektet 

Fastigheten allmänt  

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 1:11. Fastigheten har en total yta om 

ca 1 326 kvm TA. Fastigheten är belägen invid stationsområdet i Bro, där pendeltåg och bussar stannar. 

Fastigheten är bullerstörd från det angränsande spårområdet. Fastigheten har således närhet till kollektiva 

färdmedel. Även service finns i närområdet inom Bro samhälle.  

 

  

Fastighetens geografiska belägenhet 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är privatperson. 

Fastighetsrättsliga förhållanden 

Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av 

bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha 

någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering 

inom värderingsobjektet. 

Byggnads- och tomtbeskrivning 

Bostadshuset information 

Nedan följer en kort beskrivning av huvudbyggnaden i punktform; 

 

Typ av byggnad Friliggande villa 

Byggnadsår  1951  

Värdeår  1973 (enligt fastighetstaxeringen) 

BOA 213 kvm (enligt fastighetstaxeringen) 

LOA   152 kvm (enligt fastighetstaxeringen) 

Tillbyggnadsår  2017 
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Till/ombyggnad  70 kvm 

Standardpoäng  30 (enligt taxeringsuppgifter) 

 

Grundläggning Gjuten platta 
Stomme/fasad          Byggnaden är uppförd i tegel, vilken utvändigt är beklädd med locklistimitat-

ion i plåt 

Tak Betongtegel 

Fönster 3-glas fönster  

Altan/uteplats Uteplats  

Uppvärmningssystem Bergvärme 

VA Kommunalt vatten och avlopp 

 

Bostadshuset beskrivning 

Värderingsobjektet är bebyggt med en småhusbyggnad om 213 kvm BOA och 152 kvm LOA. Byggnaden 

har nybyggnadsår 1951. Fasaden utgörs av stående locklistimitation i plåt och taket är klätt med 

betongtegel. Byggnaden har genomgående 3-glas fönster. 

Byggnaden är urprunglingen uppförd som ett parhus men nyttjas idag som en enda enhet. Byggnaden är 

utvändigt genomgående väl underhållen där bla taket är bytt under 2019. Invändigt har bla övre planet 

renoverats under 2017. 

I det nedre planet på byggnaden inryms bla matsal, stort allrum, arbetsrum, sovrum, kök och toaletter och 

duschrum samt en stor tvättstuga. På detta plan finns fem entreér till byggnaden. Ytskikt mm bedöms 

överlag hålla ett bra skick. 

På det övre planet, som nås via två trappor, en i vardera del av huset, inryms bla ett par sovrum, en stor 

walk-in closet, tv rum, arbetsrum och badrum med spaavdelning som utöver bad inrymmer en bastu. 

Spaavdelningen har golvvärme som värms med direktverkande el. Även det övre planet bedöms hålla ett 

överlag bra skick och en relativt hög standard. 

Byggnaden erhåller i den senaste taxeringen 30 standardpoäng vilket är över vad som är normalt för en 

byggnad i närområdet. Byggnaden värms med bergvärme installerad 2009. Fastigheten är ansluten till det 

kommunala VA nätet. Byggnaden håller överlag ett bra yttre skick och ett inre bra skick och en genrellt bra 

standard. 

På baksidan av bostadshuset finns en vidbyggd altan med tak över ungefär halva ytan.   

Tomtmark  

Fastigheten har en tomtmark som sträcker sig runt hela byggnaden. Totalt uppgår arealen till 1 326 kvm 

TA. Nuvarande ägare nyttjar idag delar av den kommunala fastigheten som sträcker sig mellan spårområ-

det och fastighetsgräns på baksidan av bostadshuset. Inget avtal finns för detta utan området nyttjas av 

fastighetsägaren till värderingsobjektet för att marken ska hållas öppen.  
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3. Värdering pågående markanvändning 

Värderingsmetodik 

Ortsprismetod 

Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med no-

terade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark. Som komplement kan även en indirekt 

ortsprismetod (exploateringskalkyl) användas där slutsatser om kvartersmarkens värde dras utifrån värdet 

efter en färdigställd exploatering minskat med beräknade återstående exploateringskostnader, försäljnings-

omkostnader etc.  

Normalt bör ortsprisnoteringar väga tungt vid fastighetsvärdering. När det gäller värdering av byggrätter är 

dock antalet jämförelseköp normalt mer begränsat och dessutom är informationen om prispåverkande 

bakomliggande villkor ofta begränsad och svåranalyserad. Bedömningar med ledning av exploateringskal-

kyler är visserligen behäftade med osäkerhet, främst vad avser exploateringskostnaderna, men metoden 

efterliknar köpares överväganden inför ett förvärv och bör trots osäkerheterna ändå ge en god indikation 

om byggrättsvärdet i normala fall. 

Ortsprisanalys  
I aktuellt fall bedöms det finnas ytterst få småhusbyggnader inom Bro samhälle med motsvarande storlek 

som försålts på den öppna marknaden. Således görs två ortsprisundersökningar, en rörande närområdet och 

en rörande större byggnader men som är försålda inom ett större geografiskt område. 

Småhusmarknaden i närområdet 

I närområdet har priserna för småhusbostäder det senaste året legat på i genomsnitt ca 4 700 000 kr för ett 

bebyggt småhus om 147 kvm med värdeår 1987. Genomsnittlig tomtstorlek för köpen är ca 1 000 kvm. De 

högsta noteringarna avser frilligande nyproducerade småhusenheter i Kockbacka. 

 

# Kommun Typkod Fastighet Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm K/T TotalAreal Blg Värdeyta Boarea Biarea Värdeår Nybyggn.år Std

1 Upplands-Bro 220 FINNSTA 1:249 2019-11-15 4 150 27 852 1,29 1 114 4 149 149 0 1985 1985 30

2 Upplands-Bro 220 BRO PRÄSTGÅRD 6:9 2019-11-15 4 100 70 690 1,83 1 330 4 70 58 58 1941 28

3 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 6:38 2019-11-15 5 150 32 595 1,27 1 211 4 158 158 0 2009 2007 32

4 Upplands-Bro 220 FINNSTA 2:125 2019-11-14 5 600 31 638 1,37 749 4 177 177 0 2011 2011 29

5 Upplands-Bro 220 KOCKBACKA 2:10 2019-11-04 5 575 35 510 1,43 1 019 4 159 157 9 2018 2018 29

6 Upplands-Bro 220 FINNSTA 1:280 2019-10-04 4 495 29 000 1,16 922 4 155 155 0 2000 2000 31

7 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 9:36 2019-09-17 8 150 43 351 1,97 1 149 4 188 188 0 2008 2008 30

8 Upplands-Bro 220 LEJONDAL 1:19 2019-08-30 3 900 60 000 2,28 1 571 4 77 65 60 1929 1929 29

9 Upplands-Bro 220 BRO PRÄSTGÅRD 5:15 2019-08-29 3 400 29 060 1,16 844 4 133 117 79 1965 1965 30

10 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 10:13 2019-08-05 5 495 37 897 1,47 1 101 4 145 145 0 2016 2016 29

11 Upplands-Bro 220 FINNSTA 2:124 2019-07-18 3 900 39 394 1,41 750 4 99 99 0 1993 1993 33

12 Upplands-Bro 220 FINNSTA 2:56 2019-07-09 4 500 34 884 1,28 1 045 4 129 129 0 2016 2016 29

13 Upplands-Bro 220 FINNSTA 1:140 2019-07-05 3 500 31 250 1,34 731 4 122 112 50 1974 1974 30

14 Upplands-Bro 220 FINNSTA 2:89 2019-06-11 4 650 38 430 1,41 1 026 4 123 121 9 2009 2009 29

16 Upplands-Bro 220 FINNSTA 1:206 2019-05-16 4 400 36 066 1,55 932 4 129 122 33 1977 1977 30

17 Upplands-Bro 220 SÄBYHOLM 5:48 2019-05-02 2 700 33 333 1,24 454 4 97 81 81 1950 1950 28

18 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 9:33 2019-04-30 6 300 38 182 1,46 1 309 4 174 165 45 2012 2012 31

19 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 9:36 2019-04-08 3 850 20 479 0,93 1 149 4 188 188 0 2008 2008 30

21 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 10:11 2019-03-29 5 550 55 500 1,92 1 125 4 120 100 100 2007 2007 24

22 Upplands-Bro 220 BRO PRÄSTGÅRD 1:32 2019-01-25 3 600 25 899 1,19 841 4 139 139 0 1962 1962 31

23 Upplands-Bro 220 FINNSTA 2:63 2019-01-15 5 310 49 167 2,03 1 061 4 108 108 0 2010 2010 21

Medel ovägt 4 680 38 104 1,48 1 021 135 130 25 1990 1993 29
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Försäljningar i närområdet den senaste 12-månadersperioden  

Nedan redovisas ortofoto av ett urval av jämförelseobjekt av särskilt intresse vad gäller läge; 

1.Finnsta 1:249 

 

3.Härnevi 2:89 
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9.Bro Prästgård 5:15 

 

14.Finnsta 2:89 

 

22.Bro Prästgård 1:32 
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Större försålda småhus i regionen 

I närområdet har priserna för småhusbostäder det senaste året legat på i genomsnitt ca 6 700 000 kr för ett 

bebyggt småhus om 274 kvm med värdeår 1981. Genomsnittlig tomtstorlek för köpen är ca 1 969 kvm. 

 

 

Nedan redovisas ortofoto av ett urval av jämförelseobjekt av särskilt intresse vad gäller storlek; 

1.Kungsängens kyrkby 2:256 

 

# Kommun Typkod Fastighet Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm K/T TotalAreal Blg Värdeyta Boarea Biarea Värdeår Nybyggn.år Std

1 Upplands-Bro 220 KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:256 2019-10-01 7 900 21 944 1,04 1 784 4 374 360 70 1992 1992 37

2 Järfälla 220 JAKOBSBERG 2:769 2019-08-16 7 720 28 278 1,10 1 995 4 293 273 132 1965 1965 36

3 Upplands-Bro 220 EKEBY 2:69 2019-05-03 6 500 26 000 1,06 2 257 3 258 250 40 2000 1971 45

4 Upplands-Bro 220 BROGÅRD 1:106 2019-04-02 7 995 31 980 1,25 1 425 3 270 250 100 2016 2016 30

5 Ekerö 220 KUNGSBERGA 7:16 2018-10-29 6 825 29 674 1,38 3 529 2 250 230 110 1971 1966 31

6 Järfälla 220 JAKOBSBERG 24:4 2018-10-01 5 600 18 792 0,98 1 043 4 301 298 16 1937 1937 31

7 Järfälla 220 JAKOBSBERG 2:781 2018-09-14 6 450 28 043 0,97 1 473 4 250 230 241 1992 1973 35

8 Upplands-Bro 220 FINNSTA 1:7 2018-09-03 4 270 14 139 0,80 2 246 4 313 302 57 1980 1977 32

Medel ovägt 6 658 24 856 1,07 1 969 289 274 96 1982 1975 35

Medel vägt 24 286
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4.Brogård 1:106 

 

8.Finnsta 1:7 

 

Värdebedömning pågående markanvändning 

Ovan har två analyser utförts rörande försålda friliggande småhus. Ett av urvalen omfattar fastigheter be-

lägna i närområdet och den andra analysen avser byggnader med en BOA över 250 kvm. I det senare ur-

valet inryms dock köp med mer attraktiva lägen. 

Ser man till urval två, större småhus, bedöms detta ge en viss härledning till fastighetens marknadsvärde. 

De högsta noteringarna avser småhus belägna närmare Stockholm alternativt med ett mer attraktivt läge 

närmare vatten. Ett köp är beläget inne i Bro, köp nr 4, se ovan. Om man endast ser till detta köp bedöms 

den lokala marknaden endast till viss del betala för den stora byggnadsytan vid en direkt jämförelse med 

urval 1 där endast fastigheter inom närområdet analyseras. Samtliga av dessa köp (urval 2) har en hög 

standardpoäng. Vid en direkt jämförelse med dessa bedöms bostadsbyggnaden inom värderingsobjektet 

som sämre, främst utifrån dess mikroläge invid järnvägen. 
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Det bedöms dock som fullt möjligt att fastigheten skulle säljas som ett parhus och att man återigen delar upp 

byggnaden i två delar. I det fallet bedöms urval 1 ge en indikation rörande vad respektive del torde vara värd 

på marknaden. Man bör dock beakta att byggnaden idag är sammanbyggd och där bla endast ett kök finns 

osv, vilket bedöms medföra en kostnad för omställning. Således bedöms detta värde vara som högst vad 

genomsnittet av de mindre byggnaderna i urval 1 genererar gånger två reducerat med en ombyggnads- och 

fastighetsbildningskostnad. Det bör dock beaktas att urvalet avser friliggande småhusenheter och ej parhus, 

vilket talar i värdesänkande riktning. 

När det gäller läget bedöms värderingsobjektet som sämre än de högsta noteringarna ovan då de i de 

flesta fall avser friliggande villabebyggelse i nyproduktionsområden alternativt ostörda mer lantliga lägen. 

Vidare bedöms dessa objekt vara mindre bullerstörda av järnvägen. När det gäller skick och standard håller 

ortsprismaterialet en relativt hög standardpoäng. Trots detta bedöms skick och standard både utvändigt 

och till viss del invändigt för värderingsobjektet som något bättre vid en direkt jämförelse. Vidare bör bely-

sas att tomten/fastigheten är mindre än genomsnittet av ortsprismaterialet ovan vilket talat i negativ värde-

påverkande riktning. 

Sammantaget bedöms fastigheten som relativt jämförbar med ortspriserna ovan. Marknadsvärdet av fastig-

heten såsom småhusfastighet bedöms utifrån ovanstående till ca 6 500 000 kronor. 

4. Värdering alternativ framtida markanvändning 

Ersättningsregler/-principer 

Nedan följer ersättningsprinciper och värderingsmetoder för värdering av mark med förväntningsvärden. Er-

sättningsprinciperna nedan förutsätter att marken inom fastigheten i framtiden kommer att planläggas som 

allmän tomt, bussdepå/station. 

Expropriationsfall, markåtkomst för allmänna ändamål 

Reglerna om ersättning vid fastighetsreglering återfinns i 5 kap. 10 - 12 §§ FBL. 

 

Intrångsersättning 

För fastighetsbildningsåtgärder där marken kan tas i anspråk enligt 14 kap. 14 - 18 §§ plan- och bygglagen 

(PBL)1 eller där det är uppenbart att marken hade kunnat exproprieras ska enligt 5 kap. 10 a § andra 

stycket fastighetsbildningslagen (FBL) ersättningen bestämmas genom tillämpning av 4 kap. expropriation-

slagen (ExL). Dessa bestämmelser innebär att ersättningen ska bestämmas till marknadsvärdet för den 

fastighet som löses in eller marknadsvärdeminskningen för den fastighet som avstår eller upplåter mark. 

Utöver marknadsvärdet eller marknadsvärdeminskningen ska ett påslag göras med 25 %. Om åtgärden be-

rör mark som är utlagd som allmän plats i en detaljplan ska ersättningen enligt 4 kap. 3 a § ExL bestämmas 

utifrån de förutsättningar som gällde för marken närmast innan den blev utlagd som allmän plats 

Allmän tomt enligt PBL 

Enligt 6 kap. 13 § 2 p. plan- och bygglagen (PBL) har kommunen rätt att lösa in mark som ska användas till 

annat än enskilt byggande, så kallad allmän tomt. Enligt 14 kap. 14 § 2 p. i samma lag har kommunen även 

en skyldighet att lösa in allmän tomtmark om fastighetsägaren så begär.  
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Ersättning för allmän tomtmark ska bestämmas enligt reglerna i 4 kap. expropriationslagen (ExL). Reglerna 

innebär att intrångsersättning ska betalas motsvarande marknadsvärdet plus ytterligare 25 procent. Uppkom-

mer övrig skada för fastighetens ägare ska även sådan skada ersättas, så kallad annan ersättning. 

1Mark utlagd som allmän plats, allmän tomt, allmän väg eller mark som omfattas av markreservat för allmän 

ledning, allmän trafikanläggning eller trafikanläggning som ska vara gemensam för flera fastigheter. 

Vid inlösen av allmän tomt gäller enligt praxis från Högsta domstolen (NJA 1956 s. 174, NJA 1963 not A 27, 

NJA 1969 not A 22) att det vid värdebedömningen ska bortses från att området utlagts som allmän tomt och 

istället ska värdet baseras på den mest sannolika alternativanvändningen, normalt närliggande kvarters-

marks användning i planen. Denna praxis är dock endast en skyddsregel, ger tillåten användning enligt pla-

nen det högsta värdet är det detta som ska ersättas. Vidare gäller denna praxis endast vid första inlösentill-

fället. Har den allmänna tomten kommit i huvudmannens ägo värderas ett intrång utifrån det i planen angivna 

allmänna ändamålet.  

Värderingsmetodik råmark 

Råmark benämns vanligen främst ej planlagd mark där det föreligger bebyggelseförväntningar. Men även 

planlagd mark i äldre detaljplaner utan fastställd genomförandetid kan innehålla förväntningsvärden och kan 

därigenom i någon mening vara att betrakta som råmark. Ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv jämställs 

ofta varje kvadratmeter råmark inom en blivande tomt, oavsett om denna är belägen under en blivande bygg-

nad eller ej. Nedanstående figur illustrerar råmarkens värdeutveckling under utvecklingsprocessen från rå-

mark till färdig detaljplan. 

Inom fastighetsekonomin definieras råmark som mark vars värde betingas av förväntningar om bebyggelse 

och inte utgörs av tomtmark. Detta kan förklaras även av nedanstående figur:  
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Marknadsvärdet för mark med förväntningsvärden (råmark) bör om möjligt bedömas med hjälp av en jämfö-

relse med köp av liknande, på senare tid försålda fastigheter. Det kan dock konstateras att förutsättningarna 

vid denna typ av förvärv ofta varierar mycket, vilket ger upphov till stora prisskillnader. Av naturliga skäl ligger 

prisnivån för råmarksförvärv där en exploatering är tidsmässigt avlägsen lägre jämfört med förvärv där byg-

gande kan förväntas vara mera nära förestående, t.ex. genom att planarbete påbörjats. I det senare fallet 

närmar sig råmarksvärdet värdet av rå tomtmark, se nedan. Normalt kan dock värdet som lägst uppgå till 

marknadsvärdet vid pågående markanvändning. 

Priset på råmarken bör därmed stiga ju längre i planeringsprocessen markområdet har kommit och därmed 

ju närmare byggstart man har kommit. Väntetider i sådana här processer är kostsamt. Det är först när tomten 

är byggklar som en realisation av värdet kan erhållas. Det aktuella råmarkvärdet kan hämtas genom analys 

av genomförda försäljningar av råmark på orten, den s.k. ortsprismetoden. Även rättstillämpningen, t.ex. vid 

expropriationer visar att ortsprismetoden skall användas i första hand. 

Någon enhetlig värdenivå för råmark finns naturligtvis inte utan värdet av ett enskilt råmarkområde beror på 

en mängd faktorer där de viktigaste är: 

• Sannolikheten för exploatering 

• Exploateringsgraden 

• Förväntat pris på slutprodukten 

• Kostnad för exploatering 

• Tid till exploatering kan påbörjas 

• Exploateringstiden 

• Eventuella yttre hinder för exploatering 

• Områdets storlek 

Allmänna exploateringsförutsättningar bostäder 

Behov 

Det underliggande bostadsbehovet är fortsatt stort i landets tillväxtkommuner. Boverket gör prognoser över 

det framtida bostadsbehovet. I tidigare justering av byggbehovsprognosen beräknas antalet nya bostäder till 

ca 500 000 bostäder till 2025.  

Boverket räknar med att det finns ett ackumulerat underskott av bostäder som uppstått under åren 2011-

2016 på grund av ett lågt bostadsbyggande i förhållande till befolkningsutvecklingen.  

Vidare hänvisar boverket till statistik att bostadsbyggandet planade ut under senare halvan av 2017. Enligt 

SCB påbörjades ca 68 000 bostäder och ca 53 500 bostäder färdigställdes under 2017. Under 2018 har 

byggandet avstannat till följd av marknadsutvecklingen med ca 55 000 påbörjade bostäder som följd. Det är 

främst bostadsrätter och Stockholmsområdet som viker, men även en del mellanstora städer, till exempel 

Uppsala. Under 2019 väntas bostadsbyggandet minska ytterligare då ca 51 000 bostäder bedöms påbörjas. 

Det är en byggtakt som inte är tillräcklig för att fylla behovet av ytterligare 500 000 bostäder till 2025.  

Boverket menar att behovet är större (trots ett tidigare högt bostadsbyggande) och att nivån borde ligga på i 

snitt 67 000 bostäder varje år fram till 2025.  

Antalet påbörjade bostadsrätter halveras mellan 2017 och 2019, medan småhusbyggandet minskar med 20 

procent. Antalet hyresrätter blir däremot oförändrat, totalt sett. 
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Efterfrågan 

Boverket anger uttryckligen i sin prognos att "Det är inte säkert, eller kanske ens troligt, att bostadsefterfrågan 

kommer att nå upp till det prognosticerade behovet. Hur stor efterfrågan blir beror av hushållens ekonomi 

och en rad andra förhållanden." 

Möjlig efterfrågan framöver påverkas negativt av de senaste två årens hårdare krav vid kreditgivning (i högre 

grad skuldkvotstak som tillämpas från banker) och införda amorteringskrav vid hög skuldkvot. Förutom krav 

på eget kapital, praktiserande av skuldkvotstak och amorteringskrav som begränsar efterfrågan är stigande 

räntor på lång sikt en risk för möjlig efterfrågan.  

Även marknadstron är en viktig faktor, särskilt gällande nyproduktion och investering i markprojekt. Under 

slutet av 2017 skedde ett stort fall i tro på framtiden vad gäller prisutvecklingen på bostäder. De senaste 12 

månaderna noteras en nedåtgående marknadstro (vad gäller hushållens förväntningar) under senare delen 

av 2018 men sedermera en återhämtning och därtill en ökning 2019 (se nedanstående tabell från SEB:s 

boprisindikator). Uppdelat på regioner ser vi störst ökning i Stockholm, där indikatorn ökade med 10 enheter 

från 32 till 42 och 41 under oktober respektive november månad. 

Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 Maj 19 Juni 19 Juli 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 

10 0 13 13 18 27 32 40 38 38 46 42 

Byggrätter 

De senaste årens marknadsutveckling, relativt höga entreprenadkostnader och den höga takten på planlägg-

ningen i kombination med fortsatt svag försäljning av nyproducerade lägenheter dämpar betalningsviljan på 

mark på flera håll. Detta gäller särskilt i Storstockholm där minskad efterfrågan på byggrätter och minskad 

möjlig utbyggnadstakt bedöms störst i de stadsdelar och kranskommuner med stora planerade utvecklings-

områden som till viss del konkurrerar med varandra.  

Efterfrågan på byggrätter villkorat hyresrätter bedöms fortsatt god med relativt hög betalningsvilja. Några 

projekt avsedda för bostadsrätter har efter osäkerheten på marknaden styrts om mot hyresrätter. En fortsatt 

osäkerhet på bostadsrätt kring bostadsprojekt för bostadsrätter bedöms leda till något högre andel hyres-

rättsprojekt framöver och en betalningsvilja för marken för de bägge upplåtelseformerna som närmar sig 

varandra. 

Planförhållande 

Värderingsobjektet berös av byggnadsplan, Bro Stationssamhälle från mars 1967. Genomförandetiden har 

gått ut. Vid byggnadsplanens uppförande fanns fastigheten och den är utlagd som bostad i planen. Utöver 

aktuellt värderingsobjekt pågår exploatering och planläggning inom flera områden i kommunen. Den största 

pågående exploateringen är Trädgårdsstaden i Bro vilken är belägen direkt på andra sidan spårområdet. 

Den första detaljplanen har vunnit laga kraft här och en exploatering är nära förestående. I och med den 

ökade befolkningen bedöms även de kollektiva fördmedlen utökas. I rådande fall utreds möjligheterna att 

planlägga värderingsobjektet för byggstation. I dagsläget är dock detta högst osäkert och inget planarbete är 

påbörjat för värderingsobjektet. 
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Gällande byggnadsplan 

Sammanfattning bebyggelseförväntningar 

Utifrån ovanstående bedöms det som relativt troligt att markanvändningen inom värderingsobjektet i framti-

den kommer att inrymma en annan markanvändning. När i tiden och vad fastigheten kommer nyttjas som 

bedöms dock i detta skede som ytterst osäkert. 

 

Det bedöms dock som troligt att fastigheten kommer att användas för antingen allmänna ändamål, alternativt 

någon form av exploatering till bostäder eller annan verksamhet kopplad till objektets stationsnära läge. När 

det handlar om bostadsförväntningar likt den fastighet som tidigare inrymde brandstation men som nu är 

bebyggd med ett flerbostadshus, bedöms detta i nuläget som mer osäkert. Flera faktorer talar för detta fak-

tum, dels då det på andra sidan spåret växer upp en helt ny del av samhället/staden och då detta medför ett 

ökat behov av utbyggnad av kollektivtrafik mm. 

 

I dagsläget utreds möjligheterna att på sikt planlägga fastigheten som allmän tomt med verksamhetsinriktning 

busstation/busstorg. Om och när detta kan ske är dock ytterst osäkert då inget planarbete är påbörjat vad 

undertecknad har kännedom om. Fastigheten har således förväntningar om en alternativ framtida markan-

vändning och är således att beakta som råmark.  

 

Som nämnts ovan ska ersättning för mark som tas i anspråk som allmän tomt ersättas enligt praxis från 

Högsta domstolen (NJA 1956 s. 174, NJA 1963 not A 27, NJA 1969 not A 22). Detta medför att det vid 

värdebedömningen ska bortses från att området utlagts som allmän tomt och istället ska värdet baseras på 

den mest sannolika alternativanvändningen, normalt närliggande kvartersmarks användning i planen. Denna 

praxis är dock endast en skyddsregel, ger tillåten användning enligt planen det högsta värdet är det detta 

som ska ersättas. Vidare gäller denna praxis endast vid första inlösentillfället. Har den allmänna tomten kom-

mit i huvudmannens ägo värderas ett intrång utifrån det i planen angivna allmänna ändamålet. 
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I aktuellt fall finns ingen påbörjad plan som anger närområdets markanvändning. En bedömning är att ett nytt 

busstorg behövs då Bro som samhälle växer och då fler och fler bostäder byggs. Detta kan ses inte minst på 

andra sidan stationen där Trädgårdsstadens första etapper snart kommer att ha byggstart. Utifrån detta antas 

närområdet i det fall ett planarbete påbörjas främst komma att planläggas nyttjas för bostadsändamål och 

således bör förväntningen om denna användning även ligga till grund för marknadsvärdet inför eventuell 

inlösen till allmän tomt.   

 

Utifrån ovanstående bedöms värdet av råmark utifrån en tilltänkt exploateringsgrad om 3 vilket medför att 

fastigheten har en tillkommande byggrätt som omfattar en yta 3 ggr fastighetens storlek. I rådande fall förut-

sätts vidare att en exploatör har rådighet över delar av närområdet då fastigheten som isolerad ö bedöms 

vara för liten för att inrymma ett bostadskvarter i flerbostadshus. Utifrån detta antagande beräknas råmarks-

värdet utifrån en framtida byggrätt om ca 4 000 kvm ljus BTA (ca 1 326 kvm TA x e3). Antagandet är ingen 

sanning utan just ett antagande för att härleda råmarksvärdet utifrån vad som får anses vara en normalex-

ploatering för ett projekt på en likvärdig plats nära ett stationsläge. Se vidare värdering råmark nedan. 

Exploateringsförutsättningar bostäder 

Bostadsmarknaden flerbostadshus i närområdet 

Genomförda styckeförsäljningar har studerats inom värderingsobjektets närområde som försålts under den 

senaste 12-månadersperioden. Försäljningarna uppvisar ett genomsnittligt pris om ca 26 400 kr/kvm för en 

lägenhet med en genomsnittlig värdeyta om ca 66 kvm och en genomsnittlig årsavgift om ca 700 kr/kvm.     

 

Bostadsrättsförsäljningar i närområdet från 2018-11-01- 
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Prisutveckling i närområdet från 2018-11-01- 

 

  

Sammanställning av urvalsmaterialet ovan 

Direkt ortsprismetod, byggrätter flerbostadshus 

Normalt bör ortsprisnoteringar väga tungt vid fastighetsvärdering. När det gäller värdering av byggrätter är 

dock antalet jämförelseköp normalt mer begränsat och dessutom är informationen om prispåverkande 

bakomliggande villkor ofta begränsad och svåranalyserad. Bedömningar med ledning av exploateringskalky-

ler är visserligen behäftade med osäkerhet, främst vad avser exploateringskostnaderna, men metoden efter-

liknar köpares överväganden inför ett förvärv och bör trots osäkerheterna ändå ge en god indikation om 

byggrättsvärdet i normala fall.  

 

Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpare & Säl-

jare 
Köpda-

tum Planförhållanden 
Byggrätt en-
ligt plan (alt 

st BTA) 

Köpesumma  
(kr/st alt BTA) 

Köpesumma  
(kr/kvm mark-

areal) 

3138 Upplands Väsby 
Vilunda  

AB Väsbyhem 
Upplands 

Väsby kommun 
juni-17 

Optionsavtal gällande 
marköverlåtelse och 

exploateringsavtal av-
seende ca 3 000 kvm 

bostäder upplåtna 
med bostadsrätt och 

ca 1 000 kvm för skol-
ändamål. 

 3 000  6 000  

3675 
Järfälla 

Barkarbystaden 
3 

 
Byggvesta AB 
Järfälla kom-

mun 
maj-18 

Markanvisning för ca 
8 500 kvm ljus BTA 
bostadsrätt inom DP 
för Barkarbystaden 3. 
Sammanlagt skall 262 
lägenheter uppföras 

varav hälften bostads-
rätter och hälften hy-

resrätter. 

 8 500  7 000  

Lägenhets-

typ

Antal 

objekt

Medelboa 

(kvm)

Boa spann Medel av 

avslutspris

Medel av avslutspris 

(kr/kvm)

Avslutspris 

(kr/kvm) 

Medel av årsavgift 

(kr/kvm)

1 rok 2 35 35 - 36 1 275 000 35 912 35 714 - 36 111 758

2 rok 27 56 35 - 70 1 565 185 28 385 18 500 - 35 714 661

3 rok 26 71 63 - 87 1 764 615 24 908 17 816 - 33 636 742

4 rok 9 87 81 - 108 1 976 666 22 621 16 927 - 25 880 722

Total 64 66 35 - 108 1 695 000 26 397 16 927 - 36 111 705
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3680 Järfälla 
Barkarby  

BTH Bostad 
AB 

Järfälla kom-
mun 

maj-18 

Markanvisning för ca 
100 lägenheter och 
lokaler i och med ut-
veckling av Barkarby 

centrum 

 10 000  8 100  

3682 Järfälla 
Viksjö  

HSB Bostad 
AB 

Järfälla kom-
mun 

maj-18 

Markanvisning för ca 
16 000 kvm ljus BTA. 

5 500 för bostäder 
med tillkommande 

kostnader utom kvar-
tersmark samt bidrag 

till ny fotbollsplan. 

 16 000  7 500  

4263 Upplands Väsby 
Väsby Entré  

JM 
Upplands 

Väsby kommun 

novem-
ber-18 

Direkt markanvisning 
för byggrätt om 14 
200 kvm ljus BTA 

samt lokaler. 

 14 200  7 000  

4285 Stockholm 
Hässelby Strand  

Stockholms 
stad 

Stockholm 
Exergi AB 

februari-
18 

Överenskommelse 
avseende markför-

värv till ett pris varie-
rande mellan 7 000- 
14 800 kr/kvm ljus 

BTA, beaktat mikrolä-
get. 

  -  10 900  

4293 Tyresö 
Bollmora  

Filadelfiaför-
samlingen 
Stockholm 

Tyresö kom-
mun 

novem-
ber-18 

Försäljning av till-
skottsmark, dp med-
ger bostäder och lo-

kaler. 

 1 752  5 000  

4318 Järfälla 
Jakobsberg  

Möller & Part-
ners AB 

Järfälla kom-
mun 

januari-19 

Markanvisningsavtal 
har tecknats mellan 

Möller & Partners och 
Järfälla kommun. Den 
berörda ytan består 
av tre områden med 
en sammanlagd area 
om 5 800 kvm. Brutto-

arean är ca 10 850 
kvm, fördelat på 150-
200 lägenheter. Upp-

låtelseform är an-
tingen bostadsrätt i 

flerbostadshus, hyres-
rätt i flerbostadshus 

eller bostads-
rätt/äganderätt i rad-

hus. 

  -  5 000  

4323 Stockholm 
Husby  

Veidekke Bo-
stad AB 

Stockholms 
stad 

juni-18 

Markanvisning av 
byggrätter för ca 300 

bostäder inom ett 
större markanvis-

ningsområde. 

 30 000  5 000  

4349 Stockholm 
Hagsätra  

Peab Bostad 
AB 

Stockholms 
stad 

februari-
19 

Markanvisning för 
ca70 bostadsrätter i 
centrala Hagsätra. 

 7 000  7 000  

4360 Huddinge 
Trångsund  

HSB bostad 
Huddinge kom-

mun 

februari-
19 

Markanvisning för 
flerbostadshus inrym-
mande ca 100 lägen-

heter. 

  -  6 500  

4486 Stockholm 
Hässelby gård  

Gotska Fastig-
hets AB 

Stockholms 
stad 

mars-19 
Direkt markanvisning 
för ca 80 lägenheter i 

flerbostadshus. 
 7 000  7 000  

4550 Sundbyberg 
Rissne  

Veidekke Eien-
dom AB 

Sundbybergs 
kommun 

oktober-
19 

Dp för 10 000kvm ljus 
BTA bostäder i flerbo-
stadshus med lokaler 

i bottenplan. 

 10 000  7 500  
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4548 Botkyrka 
Tumba  

Botkyrkabyg-
gen AB 

Botkyrkabyg-
gen 

oktober-
19 

Dp för ca 5 300 kvm 
BTA bostäder.  5 130  5 500 4548 

4607 Stockholm 
Akalla/Husby  

ByggVesta AB 
m.fl. 

Stockholms 
stad 

septem-
ber-19 

Markanvisning till 4 
olika aktörer för bo-
städer i flerbostads-

hus upplåtna med bo-
stadsrätt. 

  -  4 500 4607 

4525 Håbo 
Dalängen  

Bovieran AB 
Håbo kommun maj-18 

Markanvisning för se-
niorbostäder. Utöver 
köpeskillingen skall 
exploatören erlägga 
exploateringsbidrag 
för dagvattendamm. 

  -  3 000 4525 

4562 Sigtuna 
Märsta  

Borohus AB 
Sigtuna kom-

mun 
mars-19 

Markanvisningstävling 
avseende bostadsbe-
byggelse med flerbo-
stadshus och lokaler 
för centrumändamål i 

bottenplan. 

  -  6 700  

 

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av några relevanta jämförelseobjekt: 
 
[4607, Stockholm, Akalla/Husby, september 2019] 

Under september månad tecknades ett antal markanvisningsavtal för projektet Finlandsgatan i norra Akalla 

och Husby. Totalt avses området bebyggas med ca 1 400 bostäder, handel, vård, hotell, skola och förskola.  

De bolag som har fått mark anvisad för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 är ByggVesta AB, Folkhem 

Trä AB, Finlandsgatan Stadsutveckling AB (Mattsson Fastighetsutveckling samt Veidekke Eiendom AB. 

Byggrätten för bostäder upplåtna med bostadsrätt för samtliga delområden uppgår till 4 500 kr/kvm BTA. 

Bebyggelse ska till viss del uppföras med lokaler i bottenvåning. Dessutom avser Stockholms stad att direkt 

anvisa mark till Fastpartner AB för att utveckla sina tomträtter med hotell, handel och vård. Anvisningen av-

ser ändrad användning för cirka 17 370 kvm BTA av bolagets befintliga lokaler. Tomträttsavgälden för loka-

ler med ändrad användning kommer att uppgå till för handel 96 kr/kvm BTA och år, för vård 105 kr/kvm 

BTA och år, och för hotell 135 kr/kvm BTA och år. 
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[4524, Håbo, Dalängen, maj 2018] 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun har godkänt markanvisningsavtal med två aktörer för bebyggelse inom 

fastigheten Väppeby 7:218, vilket ingår i den kommande detaljplanen för västra Dalängen. Området avses 

exploateras med bostäder. I områdets södra del skall en dagvattendamm anläggas och runt dammen samt 

området mellan centrumleden och den nya bebyggelsen skall en parkanläggning skapas med bl.a. bouleba-

nor och utegym. Den ena markanvisningen avses tecknas med exploatören Macfreeze AB och avser ett 

område om 10 000 kvm. Marken är tänkt att bebyggas med bostadshus i en till två våningar. Bostäderna 

avses upplåtas huvudsakligen med äganderätt. För markanvisningen betalar exploatören 50 000 kr. Mark-

försäljningen skall genomföras till ett pris om 1 050 kr/kvm ljus BTA (värdetidpunkt januari 2019). Bolaget 

skall bekosta gatuutbyggnad med tekniska anläggningar samt parkanläggningen inom planområdet. Därtill 

skall de bekosta dagvattendammen i proportion till den byggrätt de beviljas enligt kommande detaljplan. 

Överenskommet markpris beaktar de tillkommande kostnaderna inom exploateringsområdet. Den andra mar-

kanvisningen skall ges till Bovieran AB och avser ett område om 5 100 kvm. Marken är tänkt att bebyggas 

med flerbostadshus för seniorboende. Exploatören har rätt till en nedsättning av priset med totalt 7 000 000 

kr på grund av svåra markförhållanden. Dessutom skall de bidra till den dagvattenanläggning som skall upp-

föras inom planområdet. Exploatörens andel har bedömts uppgå till ca 30 %. Försäljningen av marken kom-

mer att ske till ett pris om 3 000 kr/kvm ljus BTA (värdetidpunkt maj 2018). 

 

Resultat direkt ortsprismetod  

Den tidigare stora osäkerheten på bostadsmarknaden beträffande prisutvecklingen och när försäljningen av 

nyproducerade bostäder kan ta fart igen bedöms under året ha minskat och fler och fler signal pekar mot att 

marknaden är på väg mot en långsam återhämtning. De restriktioner som ålagt marknaden i form av skuld-

kvotstak, amorteringskrav mm bedöms dock fortfarande ha en dämpande effekt på marknaden och prisut-

vecklingen. I takt med att fler och fler signaler pekar i rätt riktning be-döms konsumenterna sakta återfå tilltron 

till att våga investera i nyproduktion vilket i sin tur bedöms medföra en ökad produktionstakt för nyproduktion.  

De noteringar som skett från 2018 är mest relevanta att analysera med hänsyn till utvecklingen. 

Redovisat ortsprismaterial uppvisar en prisnivå varierande inom intervallet ca 3 000 – 11 000 kr/kvm ljus 

BTA. Jämförelseobjekten i Tumba centrum, Akalla och Märsta bedöms som särskilt intressanta då markaf-

färerna genomförts under hösten 2019 samt det faktum att objekten likt värderingsobjektet är belägna med 

närhet till spårbunden kollektivtrafik. Dock bedöms dessa objekt ha ett mer attraktivt geografiskt läge och 

således bedöms marknadsvärdet för värderingsobjektet understiga dessa prisnivåer. Vidare bedöms mar-

kanvisningen i Håbo kommun som jämförbart beaktat dess lokalisering.  

Då värderingsobjektet omfattar en stor byggrätt för flerbostadshus bedöms en viss värdereducering för vo-

lymrisken vara motiverat. Den stora volymen innebär en tillkommande risk kopplad till exploateringstid och 

möjlig avsättningstakt på marknaden. 
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Utifrån ovan och med hänsyn till övriga redovisade ortspriser samt förväntat pris på slutprodukt (den senaste 

tidens prisutveckling på bostadsrätter) bedöms sammantaget marknadsvärdet för byggrätter för bostadsrätter 

inom värderingobjekten till ca 3 500 – 4 000 kr/kvm ljus BTA.  

 

Värdet avser byggrätter givet att en laga kraftvunnen detaljplan för antaget ändamål finns för värderingsob-

jektet. I aktuellt fall måste avdrag för tillkommande kostnader, planrisk, marknadsrisk mm göras. Se vidare 

nedan. 

Värdering råmark 

Förfarande 

I detta avsnitt redovisas en förenklad exploateringskalkyl för mark med lagakraftvunnen detaljplan utifrån de 

i värderingen antagna förutsättningarna. I värdebedömningarna beaktas även de exploateringsförutsätt-

ningar samt den intäktsbedömning – priser på slutprodukten som bedömts under avsnitt 3. 

Utifrån antaganden om intäkter och kostnader kan sedan följande förenklade kalkyl ställas upp; 

 

Resultat indirekt ortsprismetod 

Med ovan givna förutsättningar indikerar exploateringskalkylen ett råmarksvärde för bostadsbyggrätter uppgå 

till ca 1 300 kr/kvm ljus BTA eller totalt ca 5 300 000 kronor.   

Exploateringskalkyl - Råmark Härnevi 1:70

Katergori/Etapp Flerbostadshus (brf)

Insats (kr/kvm BRA) 35 000

Föreningens lån (kr/kvm BRA) 13 000

Marknadsvärde efter (kr/kvm BRA) 48 000

Omräkningstal BRA/BTA 0,78

+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 37 440

Plan- och fastighetsbildningskostnader (kr/kvm BTA) 0

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -500

Rivningskostnader (kr/kvm BTA) 0

Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -30 000

Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) 0

- Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -30 500

= Netto (kr/kvm BTA) 6 940

- Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) 3 123

= Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 3 817

Förväntad byggrätt (kvm BTA) 4 000

Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år) 2,0

Real kalkylränta (%) 3,5%

Nuvärde byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 3 563

Väntetid till lagakraftvunnen plan (år) 3,0

Real kalkylränta (%) 3,5%

Nuvärde råmarksvärde utan planrisk (kr/kvm BTA) 3 214

- Kostnader utanför kvartersmark (exploateringsbidrag) (kr/kvm BTA) -1 000

Bedömt råmarksvärde utan beaktande av planrisk (kr) 8 855 246

Bedömt råmarksvärde utan beaktande av planrisk (kr/kvm BTA) 2 214

- Bedömd Planrisk (%) 40%

Motsvarar årligt avkastningskrav för råmark för TID och PLANRISK  (%) 23%

Motsvarar planrisk (lr/kvm BTA) 886

Bedömt råmarksvärde med beaktande av planrisk (kr) 5 313 148

Bedömt råmarksvärde med beaktande av planrisk (kr/kvm BTA) 1 328
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5. Slutsatser 

Förfarande 

I värderingen bedöms marknadsvärdet utifrån ovanstående två värden, dels värdet som fastigheten står och 

går idag, dvs som småhusfastighet och dels utifrån den framtida alternativa markanvändningen. I det andra 

scenariot bedöms marknadsvärdet och ersättningen utifrån ovan beskrivna ersättningsprinciper för allmän 

tomt. I det fall råmarksvärdet bedöms överstiga värdet av den pågående markanvändningen är detta den 

nivå till vilken fastigheten ska lösas in om det blir aktuellt. Om den inte bedöms överstiga är det värdet av 

fastigheten såsom småhusfastighet som ska ligga till grund för eventuell inlösen. Oavsett vilket värde som 

bedöms inbringa det högsta marknadsvärdet ska påslag om 25 % på bedömt marknadsvärde/ersättning vid 

inlösen utgå i enighet med ersättningsreglerna i Expropriationslagen 4:1. 

Summering bedömda marknadsvärden 

Värdering pågående markanvändning   6 500 000 kronor 

Värdering alternativ framtida markanvändning (råmark) 5 300 000 kronor 

Utifrån ovanstående kan således konstateras att fastighetens marknadsvärde utifrån en framtida alternativ 

markanvändning i rådande fall ej bedöms överstiga fastighetens marknadsvärde utifrån pågående markan-

vändning. 

Marknadsanalys 

I rådande fall måste dock beaktas det faktum att marken som planlagd utifrån råmarkskalkylen ovan översti-

ger värdet av den pågående markanvändningen. Detta bedöms i sin tur medföra att en exploatör i praktiken 

inte tar någon större risk vid ett köp på 6 500 000 kronor då fastigheten i det fall den ej planläggs för bostads-

ändamål i sådant fall kan säljas igen på marknaden alternativt bli inlöst för allmän tomt. I scenariot ovan 

bedöms ett marknadsvärde om knappt 9 000 000 kronor för planlagda byggrätter avseende flerbostadshus 

(brf). Utifrån detta resonemang bedöms marknadsvärdet ligga någonstans mellan dessa värden. Det bedöms 

i aktuellt fall som troligt att en köpare skulle vara beredd att ”riska” 25 % av den vidare uppsidan för detta 

vilket medför att marknadsvärdet i rådande fall bedöms uppgå till 7 000 000 kronor. 
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Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektets marknadsvärde såsom råmark vid 

värdetidpunkten december månad 2019 till: 

 

7 000 000 kronor 

Sjumiljoner kronor 
 

För värdebedömningen ovan gäller de särskilda förutsättningar som tas upp under avsnitt 1.  

Vid tvångsvis inlösen ska även påslag om 25 % på ovan bedömt marknadsvärde utgå i enighet med gällande 

ersättningsprinciper i Expropriationslagen. 

 

 

 

Stockholm 2019-12-19 

 

Per Wåhlin   Jimmie Nordensky 

Jägmästare   Civilingenjör 

Av Samhällsbyggarna    Av Samhällsbyggarna 

auktoriserad lantbruksvärderare   auktoriserad fastighetsvärderare 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga   Bilder 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande



2019-12-19 Ordernummer: 171 734    

Fastighetsbeteckning: Upplands-Bro Härnevi 1:11 

 

Bilaga 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

 

 



2019-12-19 Ordernummer: 171 734    

Fastighetsbeteckning: Upplands-Bro Härnevi 1:11 

 

Bilaga 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

 

 



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:11 Sidan 1 av 4
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2019-11-25 13:02

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:11 1984-07-30 2019-01-07 09:00 2019-11-22
Nyckel: 010341813
UUID: 909a6a45-66e2-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bro
Distrikt: Bro

ADRESS
Adress
Härnevi skolväg 7
197 30 Bro

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6600051.8 649069.8

AVSKILD MARK
Beteckning
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:70

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 1 326 kvm 1 326 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

HÄRNEVI SKOLVÄG 7
197 30 BRO Andel: 1/2

1/1 1985-07-17 85/9939

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

INTECKNINGAR

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
AVLOPP Last Officialservitut 0139-84/7.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Byggnadsplan: BRO STATIONSSAMHÄLLE 1968-11-01

Senast ajourföring: 2017-12-20
01-BRE-423
0139 6803

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: 4 OMRÅDEN
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN 2008-11-25

Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2019-11-20

0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD FÖR 1-2 FAMILJER
(220)
139218-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
4 641 000 SEK 2 754 000 SEK 1 887 000 SEK 1326 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
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TAXERINGSINFORMATON

HÄRNEVI SKOLVÄG 7
197 30 BRO

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 196316045
Id mark: 196315045
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
2 754 000 SEK 139077
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
233 kvm 213 kvm 152 kvm 70 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1973 1951 2017 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
30 Nej Självständig/Brukningscentru

m
Värderingsenhet småhusmark 196315045
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 887 000 SEK 139077
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
1326 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Självständig/Brukningscentru
m

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avsöndring, Littera: KB 1920-03-18 01-BRE-AVS20
Fastighetsreglering 1980-04-17 01-BRE-552
Fastighetsreglering 1984-04-03 0139-84/7

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
A-BRO HERNEVI 1:11 1952-06-27 01-

DNR387/1952
A-BRO HÄRNEVI 1:11 1982-10-01 0139-82/6

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:5
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   2017-01-18 Ver 3 

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 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

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

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

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

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Fastighet

Beteckning
Upplands-Bro Härnevi 1:11

010341813Nyckel: 

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Småhusenhet, bebyggd (220)

139218-5

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde därav byggnadsvärde därav markvärde

2018 4.641.000 SEK 2.754.000 SEK 1.887.000 SEK

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

 

Härnevi Skolväg 7
197 30 Bro

1/1 Fysisk person Lagfart eller Tomträtt

Värderingsenhet småhusmark 196315045.

Taxeringsvärde 
1.887.000 SEK

Riktvärdeområde 
0139077

Tomtareal 
1 326 kvm

Strand 
(Inte strand eller strandnära) mer än
150 m

Vatten o avlopp 
Kommunalt vatten året om
Kommunalt avlopp

Antal lika 
1

Fastighetsrättsliga förhållanden 
Självständig

Värderingsenhet småhusbyggnad 196316045.

Bebyggelsetyp 
Friliggande

Taxeringsvärde 
2.754.000 SEK

Total standardpoäng 
30

Bostadsyta 
213 kvm

Biutrymmesyta 
152 kvm

Värdeyta 
233 kvm

Nybyggnadsår 
1951 

Tillbyggnadsår 
2017 

Värdeår 
1973 

Under Byggnad 
Nej

Antal lika 
1



 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (9)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

 

§ 54 Uppdrag - förstudie om utveckling av 
Bro stationsområde 

 Dnr KS 19/0563 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie med 

olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering av Bro 

stationsområde. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med övriga intressenter i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskottet senast 

under kvartal 3 2020. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Bro samt övriga planarbeten i området. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 och 

2020. 

Sammanfattning 

Under arbetet med bland annat fördjupad översiktsplan för Bro har 

Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 

parallellt behöver preciseras för några valda områden. Särskilt med tanke på 

kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden 

och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet och utvecklingen av 

levande och attraktiva centrum. 

Därför föreslås Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att ta fram en förstudie 

som beskriver scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk planering och 

disposition av ytor i Bro stationsområde. 

Av vikt är att arbetet sker i samverkan med andra fastighetsägare och 

intressenter i området och att förstudien samordnas med pågående arbete med 

fördjupad översiktsplan för Bro och andra pågående planarbeten i området. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011 § 162. 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie med 

olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering av Bro 

stationsområde. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med övriga intressenter i området. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 5 (9)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskottet senast 

under kvartal 3 2020. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Bro samt övriga planarbeten i området. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 och 

2020. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 AB Upplands-Brohus 

 Kommunfastigheter AB 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Svalfors 

Samhällsplanerare 

Övergripande samhällsplanering 

+46 8-581 691 94 

karin.svalfors@upplands-bro.se 

2019-10-21 KS 19/0563  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Uppdrag - förstudie om utveckling av Bro 
stationsområde 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie med 

olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering av Bro 

stationsområde. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med övriga intressenter i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskottet senast 

under kvartal 3 2020. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Bro samt övriga planarbeten i området. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 och 

2020. 

Sammanfattning 

Under arbetet med bland annat fördjupad översiktsplan för Bro har 

Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 

parallellt behöver preciseras för några valda områden. Särskilt med tanke på 

kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden 

och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet och utvecklingen av 

levande och attraktiva centrum. 

Därför föreslås Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att ta fram en förstudie 

som beskriver scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk planering och 

disposition av ytor i Bro stationsområde. 

Av vikt är att arbetet sker i samverkan med andra fastighetsägare och 

intressenter i området och att förstudien samordnas med pågående arbete med 

fördjupad översiktsplan för Bro och andra pågående planarbeten i området. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011 § 162. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-10-21 KS 19/0563 

 
 

 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga exploateringstryck ökar 

behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Under arbetet med en 

fördjupad översiktsplan för Bro har Samhällsbyggnadskontoret sett att den 

översiktliga planeringen parallellt behöver preciseras för vissa delar, varav 

stationsområdet är ett. 

Ytorna nära stationen är attraktiva för många olika funktioner och 

konkurrensen om marken är stor. Efterfrågan finns för stationsnära bostäder 

och pendlare vill ha en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågsstationen. 

Resenärer vill kunna byta smidigt mellan buss, cykel, bil eller taxi och 

pendeltåg. Infartsparkering för bil och cykel ska också finnas. Mark behöver 

reserveras för de funktioner som inte kan förläggas på annan plats. 

Samhällsbyggnadskontoret ser därför ett stort behov av att studera helheten. 

Förstudien ska beskriva olika scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk 

planering och disposition av ytor i stationsområdet. Alternativa tänkbara, 

möjliga lösningar för bussterminal, infartsparkering, kopplingar med mera tas 

fram. Behovet av att utveckla stråket mellan stationen och Bro centrum beaktas 

liksom det underlag som tagits fram under 2019 i Förstudie för Bro centrum.  

Förutsättningarna för olika lösningar ska beskrivas och behov av fortsatta 

utredningar identifieras. Utredningar som kan behöva göras redan inom 

förstudiens ram är till exempel förslag till olika bussterminaldispositioner. 

Arbetet med förstudien ska ske i samverkan med andra intressenter i området. 

Förstudien ska också samordnas med arbetet med fördjupad översiktsplan för 

Bro och pågående planarbeten i området så som till exempel ”infartsparkering i 

Bro”, ”Trädgårdsstaden” samt planarbetet för ”Täppan”. 

Förstudien ska kunna användas som underlag för framtida översikts- och 

detaljplaner i området. 

För att kunna genomföra förstudien ska Samhällsbyggnadskontoret, utan att 

mista sin självständighet i bedömningarna, i möjligaste mån samfinansiera 

arbetet tillsammans med andra intressenter i området. Så som till exempel 

Trafikförvaltningen och berörda exploatörer. 
  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2019-10-21 KS 19/0563 

 
 

 

 

Föreslagen avgränsning av förstudieområdet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

Kommunens översiktsplan medger en planberedskap för att Bro nästan 

fördubblar sin nuvarande befolkning till 2030. En väl fungerande 

kollektivtrafik med smidiga byten mellan pendeltåg, buss, cykel och bil är 

mycket angelägen för invånarna i kommunen. Och när antalet arbetstillfällen 

ökar i kommunen, ökar också behovet av att resandet fungerar även för 

inpendlarna. Navet för kollektivtrafiken är stationen och dess koppling till 

centrum.  

När Bro växer behöver busslinjerna ses över och bussterminalen anpassas till 

den ökade trafiken. Trafikförvaltningen (Region Stockholm) har därför initierat 

en analys av bussterminalens kapacitet i ett 2030- respektive 2050-perspektiv. 

Nuvarande bussterminal är för liten för den framtida trafiken. Fler bussar 

kräver mer plats vid stationen. 

Själva pendeltågstationen behöver förbättras. Den fungerar redan idag dåligt i 

rusningstid. Förutom en översyn av befintligt stationshus har Kommunen länge 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-10-21 KS 19/0563 

 
 

 

även drivit frågan om ytterligare en entré till västra änden av perrongen. Den 

skulle minska avståndet till många arbetsplatser och tillkommande bostäder 

och därmed göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig. Den skulle också ge fler 

möjligheter till bra lägen för infartsparkering. I samband med detta finns också 

förslag på en ny vägförbindelse över järnvägen väster om perrongen, och 

koppla denna till en västlig stationsentré. 

Barnperspektiv 

Kollektivtrafiken är ofta en förutsättning för barn och unga att på egen hand 

kunna ta sig lite längre sträckor. En trygg och säker stationsmiljö är viktig inte 

minst för barn och unga. Förstudien ska genomföras med barnens bästa i fokus.   

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Avdelningschef Övergripande 

samhällsplanering 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 AB Upplands-Brohus 

 Kommunfastigheter AB 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Samuel Eketorp 

   

Mark- och exploateringsavdelningen 

   

Samuel.Eketorp@upplands-bro.se 

2020-03-26 KS 20/0276  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förvärv av fastigheten Härnevi 1:70 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner upprättat köpekontrakt gällande 

fastigheten Härnevi 1:70 enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Härnevi 1:70 har kommit överens med Upplands-Bro 

kommun om att överlåta fastigheten till kommunen för en köpeskilling om  

5 875 000 kr. Till grund för köpeskillingens storlek ligger fastighetsvärdering 

samt påslag om 25% i enlighet med expropriationslagens regler.   

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2020 

 Förslag till upprättat köpekontrakt den 19 mars 2020 

 Fastighetsvärdering den 19 december 2019 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om förstudie för stationsområdet i 

Bro, §54 den 13 november 2019 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2019 att uppdra åt 

Samhällsbyggnadschefen att genomföra en förstudie för stationsområdet i Bro. 

Förstudien har ännu inte slutrapporterats men redan i tjänsteskrivelsen daterad 

den 21 oktober 2019 står det klart att konkurrensen om mark i stationsnära 

lägen är stor: 

”Ytorna nära stationen är attraktiva för många olika funktioner och 

konkurrensen om marken är stor. Efterfrågan finns för stationsnära bostäder 

och pendlare vill ha en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågsstationen. 

Resenärer vill kunna byta smidigt mellan buss, cykel, bil eller taxi och 

pendeltåg. Infartsparkering för bil och cykel ska också finnas. Mark behöver 

reserveras för de funktioner som inte kan förläggas på annan plats.” 

Med hänsyn till kommunens behov av rådighet över markytor lämpliga för 

sådana allmännyttiga anläggningar som för sin funktion behöver geografisk 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-03-26 KS 20/0276 

 
 

 

närhet till Bro tågstation är det nödvändigt att kommunen i tidigt skede 

förvärvar fastigheter i området.  

Rådigheten över de ytor som kan behövas för en förbättrad samhällsservice 

förenklar dels detaljplaneprocessen och dels genomförandeprocessen efter laga 

kraftvunnen detaljplan. Utvecklas Bro samhälle i linje med lagakraftvunna och 

pågående detaljplaner kommer fungerande lokaltrafik vara en nyckel till ett 

hållbart samhälle. För att den lokaltrafiken skall fungera är ett välplanerat och 

fungerande stationsområde i sin tur en viktig förutsättning. Det förvärv som 

föreslås är en del i genomförandet av en sådan utveckling.    

Mark- och exploateringsavdelningen har fört diskussioner med ägarna till 

fastigheterna Härnevi 1:11 samt 1:70. Med stöd av fastighetsvärdering har 

avtal om köp träffats med ägarna till Härnevi 1:11. Avtalet är villkorat av 

Kommunstyrelsens godkännande. Påslag om 25% på marknadsvärdet har 

gjorts med utgångspunkt i att markåtkomsten annars skulle behövt lösas med 

tvångsmedel enligt expropriationslagen. Ersättning enligt expropriationslagen 

framgår av kapitel 4 § 1, och är den praxis som kommunen tillämpat i tidigare 

motsvarande fastighetsförvärv. 

Den oberoende värderingen av fastigheten har utförts av NAI Svefa som är ett 

av Sveriges ledande värderingsföretag över 60 fastighetsvärderare och 

analytiker. Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en 

ortsprismetod, där jämförelser görs med noterade priser vid försäljningar av så 

långt möjligt jämförbar mark. 

Den frivilliga överenskommelsen som nu åstadkommits besparar kommunen 

tid för tillståndsbeslut och rättegång samt rättegångskostnader.  

Efter fullbordat köp avser mark- och exploateringsavdelningen att teckna 

tidsbegränsade hyresavtal med nuvarande brukare som vinner giltighet under 

villkor att hyresnämnden godkänner överenskommelse om hyresgästens 

avstående av besittningsskydd. Hyresavtalen kommer vara begränsade i tid till 

4 år från tillträdesdagen. Vid tidigarelagd uppsägning avser mark- och 

exploateringsavdelningen finna lämplig hyresgäst som kan bedriva verksamhet 

på platsen till dess att ny markanvändning i kommande planläggning 

fastslagits. Preliminärt kan socialförvaltningen komma att använda fastigheten 

för verksamhet annan än boende.  

 

Barnperspektiv 

Beslutet är i detta skede en administrativ åtgärd som inte bedöms förändra 

situationen på platsen nämnvärt. I förlängningen stärker beslutet kommunens 

möjligheter att driva fram ett förbättrat stationsområde samt en förtätning i 

kollektivtrafiken. Detta främjar främst den del av befolkningen som väljer eller 

är hänvisade till kollektivtrafiken för sin egen färdsel, däribland barn och 

ungdomar.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
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Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Charlotte Ahlstrand 

 Mark- och exploateringschef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till upprättat köpekontrakt den 19 mars 2020 

2. Fastighetsvärdering den 19 december 2019 

3. Utdrag ur fastighetsregistret 

4. Samhällsbyggnadsutskottets beslut om förstudie för stationsområdet i 

Bro, §54den 13 november 2019 

5. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

Beslut sänds till 

 Fastighetsägare till Härnevi 1:70 

 



 

 

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE 
 
 

PARTER 

Detta fastighetsöverlåtelseavtal (”Avtalet”) har träffats mellan: 

Köpare: Upplands-Bro kommun (212000-0100) 
             196 81 KUNGSÄNGEN, (Benämns nedan för ”Köparen”) 

 

Säljare:   Härnevi Skolväg 5, 197 30 BRO och 

 Härnevi Skolväg 5, 197 30 BRO  

(Båda benämns gemensamt för ”Säljaren”) 

 

Köparen och Säljaren benämns nedan gemensamt för ”Parterna”. 
 

 
1. Överlåtelseförklaring och köpeskilling      

 
Säljaren överlåter fastigheten HÄRNEVI 1:70 (”Fastigheten”) till Köparen för en köpeskilling om 
FEMMILJONERÅTTAHUNDRASJUTTIOFEMTUSEN kronor (5 875 000 :-) (”Köpeskillingen”).  

 

2. Tillträdesdag 

Köparen ska tillträda Fastigheten (”Tillträde”) senast 7 dagar efter det att villkoren i punkten 6 
uppfyllts. 

3. Tillträde 

Tillträdet ska genomföras hos Köparen på Tillträdesdagen. 

Vid Tillträdet ska uppfyllandet av villkoren i punkten 6 verifieras, varefter följande åtgärder 
ska genomföras: 

1. Köparen ska betala Köpeskillingen i enlighet med punkten 5. 
 

2. Säljaren ska kvittera Köpeskillingen genom att upprätta och till köparen överlämna 
köpebrev. 

 

 

 



 

 

 

4. Äganderättens övergång 

Efter detta avtals undertecknande betraktas köparen civilrättsligt som fastighetens ägare. Säljaren 
betraktas som lagfaren ägare och äger rätt att använda fastigheten till dess att köparens tillträde till 
fastigheten skett.  

Köpare och säljare är överens om att köparen söker vilande lagfart på fastigheten med stöd av detta 
avtal.  

Köparen förbinder sig att inte vare sig fysiskt eller rättsligt förfoga över fastigheten förrän köpebrev i 
enlighet med punkt 3.2 ovan utfärdats och tillträde skett.   

 

5. Köpeskillingens betalning 

Köpeskillingen ska erläggs på följande sätt: 

- Hela köpeskillingen FEMMILJONERÅTTAHUNDRASJUTTIOFEMTUSEN kronor (5 875 000 :-)  
erläggs på Tillträdesdagen 

 

6. Villkor för Avtalets fullbordan och bestånd 

Avtalet är villkorat av att behörigt organ i Köparen senast den 2020-04-15 godkänner avtalet genom 
beslut som sedermera vinner laga kraft. Klagotiden för kommunstyrelsens beslut är 3 veckor.  

Avtalet upphör att gälla om och när det står klart att villkoret ovan inte kommer att uppfyllas. 
  

 
7. Farans övergång m.m. 

Säljaren står faran för att Fastigheten skadas eller försämras intill dess Tillträdet genomförts. 
Köparen står faran för att Fastigheten skadas eller försämras därefter.  

Om Fastigheten skadas eller försämras under den tid Säljaren står faran för Fastigheten ska Avtalet 
trots det fullgöras. Avdraget på Köpeskillingen ska beräknas enligt detta Avtal som om brist eller 
avvikelse från Säljarens Garantier förelegat. 

Utöver vad som anges i denna punkt har Köparen inte rätt till någon ersättning med anledning av 
skadan eller försämringen. 

 

8. Fördelning av kostnader och intäkter 

Kostnader för och intäkter från Fastigheten (inklusive proportionell andel av 
fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift) som belöper på tiden intill Tillträdets genomförande ska 
belasta respektive tillkomma Säljaren. Sådana kostnader och intäkter som belöper på tiden därefter 
ska belasta respektive tillkomma Köparen. 

 



 

 

9. Förvaltning mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen 

Säljaren ska, med de begränsningar som följer av skyldigheter enligt tillämpliga författningar, under 
perioden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen väl vårda Fastigheten och härutöver förvalta 
Fastigheten på sedvanligt och normalt sätt i enlighet med oförändrade tidigare tillämpade principer, 
dock att Säljaren under nämnda period inte får säga upp, ändra eller ingå nytt hyres- eller annat 
nyttjanderättsavtal eller något annat avtal som rör Fastigheten och inte heller vidta åtgärd av 
betydelse beträffande Fastigheten eller åtgärd som innebär eller kan komma att innebära avvikelse 
från någon av Säljarens Garantier utan Köparens föregående skriftliga samtycke (vars samtycke inte 
oskäligen får fördröjas eller vägras). 

 

10. Säljarens garantier 

Säljaren är ensam civilrättslig ägare av Fastigheten och har ensam lagfart på Fastigheten. 

Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av inteckningar eller andra rättigheter än som 
framgår av Bilaga 2, utdrag ur fastighetsregistret och att fastigheten vid tillträdesdagen inte står som 
säkerhet för några lån.  

 

11. Friskrivning 

Fastigheten är bebyggd. Köparen, som informeras om sin plikt att undersöka fastighetens skick och 
beretts tillfälle att genomföra besiktning av fastigheten, godtar fastighetens skick, 
terrängförhållanden, användnings- och dispositionsmöjligheter och förutsättningar för bebyggelse 
sådana de är och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel eller 
brister i fastigheten utan begränsning inkluderande faktiska fel, rättsliga fel och rådighetsfel, samt 
andra fel och brister inklusive s.k. dolda fel. Detta innebär bl.a. att Säljaren ej lämnar några som helst 
garantier avseende den fasta egendom förutom vad som garanteras i Avtalet.  

 

12. Reklamation och preskription 

Köparen får inte göra gällande enskilt krav (eller serie av krav som grundar sig på samma eller 
väsentligen liknande omständigheter eller förhållanden) om inte Säljaren senast sju (7) bankdagar 
efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt de omständigheter eller förhållanden som kravet 
(eller sådan serie av krav) grundas på mottagit meddelande från Köparen om kravet tillsammans med 
en rimligt detaljerad redogörelse för de omständigheter eller förhållanden som kravet grundas på 
och den bevisning Köparen stödjer sig på samt, så långt som är praktiskt möjligt, kravets belopp 
(reklamation). 

Köparen förlorar rätten att göra gällande enskilt krav om inte Säljaren mottagit reklamation av kravet 
senast tolv månader efter Tillträdets genomförande.  

 

 



 

 

13. Köparens kännedom 

Säljaren har inget ansvar för enskilt krav som omfattas av denna punkt i den utsträckning Köparen 
(eller någon av dennes rådgivare i samband med förvärvet av Fastigheten) på Avtalsdagen kände till 
eller med anledning av i punkten 13 nämnda besiktning eller undersökning eller annars borde ha känt 
till de omständigheter eller förhållanden som kravet grundas på eller deras konsekvenser. 

 

14. Övriga bestämmelser 

Part ska, om inte annat anges i Avtalet, bära sina utgifter hänförliga till upprättandet, förhandlandet, 
ingåendet eller fullgörandet av Avtalet. Köparen ska betala alla lagfarts-, stämpelskatts- och 
inteckningskostnader i anledning av sitt förvärv av Fastigheten enligt Avtalet. 

För att vara bindande för Part ska tillägg till eller ändring av Avtalet, inklusive till eller av denna 
punkt, vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av denne. 

Om domstol eller myndighet skulle finna att någon bestämmelse i Avtalet är ogiltig eller icke-
verkställbar ska den bestämmelsen (och alla övriga bestämmelser) vara fortsatt gällande och 
verkställbar i den utsträckning tillämplig lag tillåter och Parterna ska lojalt förhandla med varandra i 
syfte att överenskomma om nödvändiga förändringar av Avtalet för att vidmakthålla Avtalets 
struktur, syfte och anda. 

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor Avtalet rör och ersätter alla tidigare och 
samtida förhandlingar och överenskommelser, skriftliga såväl som muntliga, mellan Parterna med 
anknytning därtill. 

För att vara bindande för Part ska dennes eftergift av rättighet eller påföljd enligt Avtalet vara skriftlig 
och vederbörligen undertecknad av denne. Ingen eftergift helt eller delvis av sådan rättighet eller 
påföljd förhindrar annat eller senare utövande eller åberopande av aktuell eller annan sådan 
rättighet eller påföljd. 

Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra 
Partens föregående skriftliga samtycke. 

Alla meddelanden och annan kommunikation i anledning av Avtalet ska vara skriftliga. 

 

15. Tvistelösning 

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol. 

 

 

 

 



 

 

Bilagor  Följande bilagor tillhör köpekontraktet 

 Bilaga 1 – Karta med fastighet markerad med rött 

 Bilaga 2 – Utdrag ur fastighetsregister 

_______________________________ 
 
 
Signatursida följer 



 Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt exemplar. 
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..................................................... ....................................................... 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 1:70.  

Värderingen görs utifrån två scenarier; 

• Pågående markanvändning - Fastigheten och byggnaden värderas som den står och går idag, dvs 

som småhusfastighet. 

• Alternativ framtida markanvändning – En bedömning görs rörande fastighetens potentiella framtida 

markanvändning. 

Sammanfattningsvis görs en bedömning rörande fastighetens marknadsvärde utifrån resultatet av ovanstå-

ende. 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Upplands-Bro Kommun, genom Charlotte Ahlstrand. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-

ringen användas som internt beslutsunderlag och inför kommande förhandlingar med fastighetsägaren inför 

eventuell inlösen. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är december månad 2019.  

Allmänna villkor 

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

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-

jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 

av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

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

för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-

ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 
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Särskilda förutsättningar 
I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vi-

dare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Värderingen förutsätter att byggnaden inom fastigheten/värderingsobjektet är tomställd. 

Värderingen förutsätter vidare att marken såsom råmark, i scenario 2, i framtiden kommer att planläggas 

som allmän tomt. Ersättningsprinciper och värderingsmetoder mm redogörs för under det avsnittet. 

I värdebedömningen av fastigheten såsom råmark, antas en exploateringsgrad inom fastigheten om e³ vil-

ket medför en antagen byggrätt om ca 2 400 kvm ljus BTA. Bostäderna förutsätts vidare att upplåtas med 

bostadsrätt vilket medför det högsta möjliga markvärdet i rådande fall. 

Vidare antas för bedömningen av råmark att exploateringsbidrag erläggs till kommunen. Denna kostnad är i 

värderingen antagen till ca 1 000 kr/kvm BTA vilket får anses vara relativt normalt för nyproduktion av bo-

städer i flerbostadshus. 

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes av Jimmie Nordensky och Per Wåhlin under december 2019. Vid 

besiktningen deltog även uppdragsgivaren samt fastighetsägaren. 

Följande uppgifter och källor har använts:  

▪ Fastighetsregistret 

▪ Fastighetstaxeringsregistret 

▪ Planhandlingar 

 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren: 

▪ Muntliga och skriftliga uppgifter rörande värderingsobjektet 

 

Utöver ovan har Svefas ortsprissystem (Real Estate och LOP) studerats.  
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2. Värderingsobjektet 

Fastigheten allmänt  

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 1:70. Fastigheten har en total yta om ca 812 

kvm TA. Fastigheten är belägen invid stationsområdet i Bro, där pendeltåg och bussar stannar. Fastigheten 

är bullerstörd från det angränsande spårområdet. Fastigheten har således närhet till kollektiva färdmedel. 

Även service finns i närområdet inom Bro samhälle.  

 

  

Fastighetens geografiska belägenhet 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är privatperson. 

Fastighetsrättsliga förhållanden 

Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av 

bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha 

någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering 

inom värderingsobjektet. 

Byggnads- och tomtbeskrivning 

Bostadshuset information 

Nedan följer en kort beskrivning av huvudbyggnaden i punktform; 

 

Typ av byggnad Friliggande villa 

Byggnadsår  1984  

Värdeår  1984 (enligt fastighetstaxeringen) 

BOA 137 kvm (enligt fastighetstaxeringen) 

Standardpoäng  31 (enligt taxeringsuppgifter) 
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Grundläggning Gjuten platta 
Stomme/fasad          Byggnaden är uppförd med trästomme, vilken utvändigt är beklädd med stå-

ende locklistpanel i trä 

Tak Betongtegel 

Fönster 3-glas fönster  

Altan/uteplats Uteplats  

Uppvärmningssystem Frånluftsvärmepump, luft/vatten samt kyla i köket, luft/luft 

VA Kommunalt vatten och avlopp 

 

Bostadshuset beskrivning 

Värderingsobjektet är bebyggt med en småhusbyggnad om 137 kvm BOA. Byggnaden har nybyggnadsår 

1984. Fasaden utgörs av stående locklistpanel i trä och taket är klätt med betongtegel. Byggnaden har 

genomgående 3-glas fönster. 

Byggnaden är urprunglingen uppförd i ett plan med oinredd vind, men idag finns ett rum inrett längs ena 

gaveln på huset. Rummet nås via invändig spiraltrappa. Byggnaden inrymmer på nedre plan kök, ett större 

allrum, sovrum, stort badrum samt tvättstuga. Köket är relativt modernt och håller en bra standard. 

Detsamma gäller tvättstugan. Badrummet är renoverat på 90-talet och får anses hålla ett bra skick trots sin 

ålder. På det övre planet inryms idag ett inrett sovrum. 

Byggnaden erhåller i den senaste taxeringen 31 standardpoäng vilket är över vad som är normalt för en 

byggnad i närområdet. Byggnaden värms med frånluftsvärmepump, luft/vatten. Den nuvarande 

värmepumpen installerades enligt uppgift 2014. I köket finns installerad kyla. Taket på byggnaden är bytt 

2013. Fastigheten är ansluten till det kommunala VA nätet. Byggnaden håller överlag ett bra yttre skick och 

ett inre bra skick och en bra standard. 

På baksidan av bostadshuset finns en vidbyggd altan med tak och oisolerade väggar. Vidbyggd altanen 

står en mindre bastu vilken är att betrakta som fastighetstillbehör och således ej beaktas vidare i 

värderingen.  

Övriga byggnader 

Utöver ovanstående inryms på fastigheten ett garage med plats för två bilar. Byggnaden är isolerad och har 

står på en gjuten platta med dränering. Garaget  värms med direktverkande el. 

Tomtmark  

Fastigheten har en tomtmark som sträcker sig runt hela byggnaden. Totalt uppgår arealen till 812 kvm TA. 

Nuvarande ägare nyttjar idag delar av den kommunala fastigheten som sträcker sig mellan spårområdet 

och fastighetsgräns på baksidan av bostadshuset. Inget avtal finns för detta utan området nyttjas av fastig-

hetsägaren till värderingsobjektet för att marken ska hållas öppen.  
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3. Värdering pågående markanvändning 

Värderingsmetodik 

Ortsprismetod 

Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med no-

terade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark. Som komplement kan även en indirekt 

ortsprismetod (exploateringskalkyl) användas där slutsatser om kvartersmarkens värde dras utifrån värdet 

efter en färdigställd exploatering minskat med beräknade återstående exploateringskostnader, försäljnings-

omkostnader etc.  

Normalt bör ortsprisnoteringar väga tungt vid fastighetsvärdering. När det gäller värdering av byggrätter är 

dock antalet jämförelseköp normalt mer begränsat och dessutom är informationen om prispåverkande 

bakomliggande villkor ofta begränsad och svåranalyserad. Bedömningar med ledning av exploateringskal-

kyler är visserligen behäftade med osäkerhet, främst vad avser exploateringskostnaderna, men metoden 

efterliknar köpares överväganden inför ett förvärv och bör trots osäkerheterna ändå ge en god indikation 

om byggrättsvärdet i normala fall. 

Ortsprisanalys  

Småhusmarknaden i närområdet 

I närområdet har priserna för småhusbostäder det senaste året legat på i genomsnitt ca 4 700 000 kr för ett 

bebyggt småhus om 147 kvm med värdeår 1987. Genomsnittlig tomtstorlek för köpen är ca 1 000 kvm. De 

högsta noteringarna avser frilligande nyproducerade småhusenheter i Kockbacka. 

 

# Kommun Typkod Fastighet Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm K/T TotalAreal Blg Värdeyta Boarea Biarea Värdeår Nybyggn.år Std

1 Upplands-Bro 220 FINNSTA 1:249 2019-11-15 4 150 27 852 1,29 1 114 4 149 149 0 1985 1985 30

2 Upplands-Bro 220 BRO PRÄSTGÅRD 6:9 2019-11-15 4 100 70 690 1,83 1 330 4 70 58 58 1941 28

3 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 6:38 2019-11-15 5 150 32 595 1,27 1 211 4 158 158 0 2009 2007 32

4 Upplands-Bro 220 FINNSTA 2:125 2019-11-14 5 600 31 638 1,37 749 4 177 177 0 2011 2011 29

5 Upplands-Bro 220 KOCKBACKA 2:10 2019-11-04 5 575 35 510 1,43 1 019 4 159 157 9 2018 2018 29

6 Upplands-Bro 220 FINNSTA 1:280 2019-10-04 4 495 29 000 1,16 922 4 155 155 0 2000 2000 31

7 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 9:36 2019-09-17 8 150 43 351 1,97 1 149 4 188 188 0 2008 2008 30

8 Upplands-Bro 220 LEJONDAL 1:19 2019-08-30 3 900 60 000 2,28 1 571 4 77 65 60 1929 1929 29

9 Upplands-Bro 220 BRO PRÄSTGÅRD 5:15 2019-08-29 3 400 29 060 1,16 844 4 133 117 79 1965 1965 30

10 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 10:13 2019-08-05 5 495 37 897 1,47 1 101 4 145 145 0 2016 2016 29

11 Upplands-Bro 220 FINNSTA 2:124 2019-07-18 3 900 39 394 1,41 750 4 99 99 0 1993 1993 33

12 Upplands-Bro 220 FINNSTA 2:56 2019-07-09 4 500 34 884 1,28 1 045 4 129 129 0 2016 2016 29

13 Upplands-Bro 220 FINNSTA 1:140 2019-07-05 3 500 31 250 1,34 731 4 122 112 50 1974 1974 30

14 Upplands-Bro 220 FINNSTA 2:89 2019-06-11 4 650 38 430 1,41 1 026 4 123 121 9 2009 2009 29

16 Upplands-Bro 220 FINNSTA 1:206 2019-05-16 4 400 36 066 1,55 932 4 129 122 33 1977 1977 30

17 Upplands-Bro 220 SÄBYHOLM 5:48 2019-05-02 2 700 33 333 1,24 454 4 97 81 81 1950 1950 28

18 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 9:33 2019-04-30 6 300 38 182 1,46 1 309 4 174 165 45 2012 2012 31

19 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 9:36 2019-04-08 3 850 20 479 0,93 1 149 4 188 188 0 2008 2008 30

21 Upplands-Bro 220 HÄRNEVI 10:11 2019-03-29 5 550 55 500 1,92 1 125 4 120 100 100 2007 2007 24

22 Upplands-Bro 220 BRO PRÄSTGÅRD 1:32 2019-01-25 3 600 25 899 1,19 841 4 139 139 0 1962 1962 31

23 Upplands-Bro 220 FINNSTA 2:63 2019-01-15 5 310 49 167 2,03 1 061 4 108 108 0 2010 2010 21

Medel ovägt 4 680 38 104 1,48 1 021 135 130 25 1990 1993 29



2019-12-19 Ordernummer: 171 734    

Fastighetsbeteckning: Upplands-Bro Härnevi 1:70  

 

8 (23) 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

 

Försäljningar i närområdet den senaste 12-månadersperioden  

Nedan redovisas ortofoto av ett urval av jämförelseobjekt av särskilt intresse, vad gäller byggnadsstorlek och 

läge; 

1.Finnsta 1:249 

 



2019-12-19 Ordernummer: 171 734    

Fastighetsbeteckning: Upplands-Bro Härnevi 1:70  

 

9 (23) 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

3.Härnevi 2:89 

 

9.Bro Prästgård 5:15 

 

14.Finnsta 2:89 

 



2019-12-19 Ordernummer: 171 734    

Fastighetsbeteckning: Upplands-Bro Härnevi 1:70  

 

10 (23) 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

22.Bro Prästgård 1:32 

 

Värdebedömning pågående markanvändning 

Bostadsbyggnaden inom fastigheten bedöms som väl jämförbar vad gäller storlek, 137 kvm BOA i jämfö-

relse med ortsprismaterialets 130 kvm BOA. När det gäller läget bedöms värderingsobjektet som sämre än 

de högsta noteringarna ovan då de i de flesta fall avser friliggande villabebyggelse i nyproduktionsområden 

alternativt ostörda mer lantliga lägen, dessa byggnader är generellt även större. Vidare bedöms dessa ob-

jekt vara mindre bullerstörda av järnvägen. När det gäller skick och standard håller ortsprismaterialet en 

relativt hög standardpoäng. Värderingsobjektet bedöms som relativt jämförbart med urvalet vad gäller skick 

och standard. Vidare bör belysas att tomten/fastigheten är mindre än genomsnittet av ortsprismaterialet 

ovan vilket talat i negativ värdepåverkande riktning. 

Sammantaget bedöms fastigheten som relativt jämförbar med ortspriserna ovan. Marknadsvärdet av fastig-

heten såsom småhusfastighet bedöms till ca 4 500 000 kr. 

4. Värdering alternativ framtida markanvändning 

Ersättningsregler/-principer 

Nedan följer ersättningsprinciper och värderingsmetoder för värdering av mark med förväntningsvärden. Er-

sättningsprinciperna nedan förutsätter att marken inom fastigheten i framtiden kommer att planläggas som 

allmän tomt, bussdepå/station. 

Expropriationsfall, markåtkomst för allmänna ändamål 

Reglerna om ersättning vid fastighetsreglering återfinns i 5 kap. 10 - 12 §§ FBL. 

 

Intrångsersättning 

För fastighetsbildningsåtgärder där marken kan tas i anspråk enligt 14 kap. 14 - 18 §§ plan- och bygglagen 

(PBL)1 eller där det är uppenbart att marken hade kunnat exproprieras ska enligt 5 kap. 10 a § andra 

stycket fastighetsbildningslagen (FBL) ersättningen bestämmas genom tillämpning av 4 kap. expropriation-

slagen (ExL). Dessa bestämmelser innebär att ersättningen ska bestämmas till marknadsvärdet för den 

fastighet som löses in eller marknadsvärdeminskningen för den fastighet som avstår eller upplåter mark. 

Utöver marknadsvärdet eller marknadsvärdeminskningen ska ett påslag göras med 25 %. Om åtgärden 
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berör mark som är utlagd som allmän plats i en detaljplan ska ersättningen enligt 4 kap. 3 a § ExL bestäm-

mas utifrån de förutsättningar som gällde för marken närmast innan den blev utlagd som allmän plats 

Allmän tomt enligt PBL 

Enligt 6 kap. 13 § 2 p. plan- och bygglagen (PBL) har kommunen rätt att lösa in mark som ska användas till 

annat än enskilt byggande, så kallad allmän tomt. Enligt 14 kap. 14 § 2 p. i samma lag har kommunen även 

en skyldighet att lösa in allmän tomtmark om fastighetsägaren så begär.  

Ersättning för allmän tomtmark ska bestämmas enligt reglerna i 4 kap. expropriationslagen (ExL). Reglerna 

innebär att intrångsersättning ska betalas motsvarande marknadsvärdet plus ytterligare 25 procent. Uppkom-

mer övrig skada för fastighetens ägare ska även sådan skada ersättas, så kallad annan ersättning. 

1Mark utlagd som allmän plats, allmän tomt, allmän väg eller mark som omfattas av markreservat för allmän 

ledning, allmän trafikanläggning eller trafikanläggning som ska vara gemensam för flera fastigheter. 

Vid inlösen av allmän tomt gäller enligt praxis från Högsta domstolen (NJA 1956 s. 174, NJA 1963 not A 27, 

NJA 1969 not A 22) att det vid värdebedömningen ska bortses från att området utlagts som allmän tomt och 

istället ska värdet baseras på den mest sannolika alternativanvändningen, normalt närliggande kvarters-

marks användning i planen. Denna praxis är dock endast en skyddsregel, ger tillåten användning enligt pla-

nen det högsta värdet är det detta som ska ersättas. Vidare gäller denna praxis endast vid första inlösentill-

fället. Har den allmänna tomten kommit i huvudmannens ägo värderas ett intrång utifrån det i planen angivna 

allmänna ändamålet.  

Värderingsmetodik råmark 

Råmark benämns vanligen främst ej planlagd mark där det föreligger bebyggelseförväntningar. Men även 

planlagd mark i äldre detaljplaner utan fastställd genomförandetid kan innehålla förväntningsvärden och kan 

därigenom i någon mening vara att betrakta som råmark. Ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv jämställs 

ofta varje kvadratmeter råmark inom en blivande tomt, oavsett om denna är belägen under en blivande bygg-

nad eller ej. Nedanstående figur illustrerar råmarkens värdeutveckling under utvecklingsprocessen från rå-

mark till färdig detaljplan. 

Inom fastighetsekonomin definieras råmark som mark vars värde betingas av förväntningar om bebyggelse 

och inte utgörs av tomtmark. Detta kan förklaras även av nedanstående figur:  
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Marknadsvärdet för mark med förväntningsvärden (råmark) bör om möjligt bedömas med hjälp av en jämfö-

relse med köp av liknande, på senare tid försålda fastigheter. Det kan dock konstateras att förutsättningarna 

vid denna typ av förvärv ofta varierar mycket, vilket ger upphov till stora prisskillnader. Av naturliga skäl ligger 

prisnivån för råmarksförvärv där en exploatering är tidsmässigt avlägsen lägre jämfört med förvärv där byg-

gande kan förväntas vara mera nära förestående, t.ex. genom att planarbete påbörjats. I det senare fallet 

närmar sig råmarksvärdet värdet av rå tomtmark, se nedan. Normalt kan dock värdet som lägst uppgå till 

marknadsvärdet vid pågående markanvändning. 

Priset på råmarken bör därmed stiga ju längre i planeringsprocessen markområdet har kommit och därmed 

ju närmare byggstart man har kommit. Väntetider i sådana här processer är kostsamt. Det är först när tomten 

är byggklar som en realisation av värdet kan erhållas. Det aktuella råmarkvärdet kan hämtas genom analys 

av genomförda försäljningar av råmark på orten, den s.k. ortsprismetoden. Även rättstillämpningen, t.ex. vid 

expropriationer visar att ortsprismetoden skall användas i första hand. 

Någon enhetlig värdenivå för råmark finns naturligtvis inte utan värdet av ett enskilt råmarkområde beror på 

en mängd faktorer där de viktigaste är: 

• Sannolikheten för exploatering 

• Exploateringsgraden 

• Förväntat pris på slutprodukten 

• Kostnad för exploatering 

• Tid till exploatering kan påbörjas 

• Exploateringstiden 

• Eventuella yttre hinder för exploatering 

• Områdets storlek 
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Allmänna exploateringsförutsättningar bostäder 

Behov 

Det underliggande bostadsbehovet är fortsatt stort i landets tillväxtkommuner. Boverket gör prognoser över 

det framtida bostadsbehovet. I tidigare justering av byggbehovsprognosen beräknas antalet nya bostäder till 

ca 500 000 bostäder till 2025.  

Boverket räknar med att det finns ett ackumulerat underskott av bostäder som uppstått under åren 2011-

2016 på grund av ett lågt bostadsbyggande i förhållande till befolkningsutvecklingen.  

Vidare hänvisar boverket till statistik att bostadsbyggandet planade ut under senare halvan av 2017. Enligt 

SCB påbörjades ca 68 000 bostäder och ca 53 500 bostäder färdigställdes under 2017. Under 2018 har 

byggandet avstannat till följd av marknadsutvecklingen med ca 55 000 påbörjade bostäder som följd. Det är 

främst bostadsrätter och Stockholmsområdet som viker, men även en del mellanstora städer, till exempel 

Uppsala. Under 2019 väntas bostadsbyggandet minska ytterligare då ca 51 000 bostäder bedöms påbörjas. 

Det är en byggtakt som inte är tillräcklig för att fylla behovet av ytterligare 500 000 bostäder till 2025.  

Boverket menar att behovet är större (trots ett tidigare högt bostadsbyggande) och att nivån borde ligga på i 

snitt 67 000 bostäder varje år fram till 2025.  

Antalet påbörjade bostadsrätter halveras mellan 2017 och 2019, medan småhusbyggandet minskar med 20 

procent. Antalet hyresrätter blir däremot oförändrat, totalt sett. 

Efterfrågan 

Boverket anger uttryckligen i sin prognos att "Det är inte säkert, eller kanske ens troligt, att bostadsefterfrågan 

kommer att nå upp till det prognosticerade behovet. Hur stor efterfrågan blir beror av hushållens ekonomi 

och en rad andra förhållanden." 

Möjlig efterfrågan framöver påverkas negativt av de senaste två årens hårdare krav vid kreditgivning (i högre 

grad skuldkvotstak som tillämpas från banker) och införda amorteringskrav vid hög skuldkvot. Förutom krav 

på eget kapital, praktiserande av skuldkvotstak och amorteringskrav som begränsar efterfrågan är stigande 

räntor på lång sikt en risk för möjlig efterfrågan.  

Även marknadstron är en viktig faktor, särskilt gällande nyproduktion och investering i markprojekt. Under 

slutet av 2017 skedde ett stort fall i tro på framtiden vad gäller prisutvecklingen på bostäder. De senaste 12 

månaderna noteras en nedåtgående marknadstro (vad gäller hushållens förväntningar) under senare delen 

av 2018 men sedermera en återhämtning och därtill en ökning 2019 (se nedanstående tabell från SEB:s 

boprisindikator). Uppdelat på regioner ser vi störst ökning i Stockholm, där indikatorn ökade med 10 enheter 

från 32 till 42 och 41 under oktober respektive november månad. 

Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 Maj 19 Juni 19 Juli 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19 Nov 19 

10 0 13 13 18 27 32 40 38 38 46 42 

Byggrätter 

De senaste årens marknadsutveckling, relativt höga entreprenadkostnader och den höga takten på planlägg-

ningen i kombination med fortsatt svag försäljning av nyproducerade lägenheter dämpar betalningsviljan på 

mark på flera håll. Detta gäller särskilt i Storstockholm där minskad efterfrågan på byggrätter och minskad 

möjlig utbyggnadstakt bedöms störst i de stadsdelar och kranskommuner med stora planerade utvecklings-

områden som till viss del konkurrerar med varandra.  
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Efterfrågan på byggrätter villkorat hyresrätter bedöms fortsatt god med relativt hög betalningsvilja. Några 

projekt avsedda för bostadsrätter har efter osäkerheten på marknaden styrts om mot hyresrätter. En fortsatt 

osäkerhet på bostadsrätt kring bostadsprojekt för bostadsrätter bedöms leda till något högre andel hyres-

rättsprojekt framöver och en betalningsvilja för marken för de bägge upplåtelseformerna som närmar sig 

varandra. 

Planförhållande 

Värderingsobjektet berös av byggnadsplan, Bro Stationssamhälle från mars 1967. Genomförandetiden har 

gått ut. Vid byggnadsplanens uppförande fanns ej byggnaden och fastigheten som utgör värderingsenheten 

och i byggnadsplanen omfattas värderingsobjektet som grönområde. Utöver aktuellt värderingsobjekt pågår 

exploatering och planläggning inom flera områden i kommunen. Den största pågående exploateringen är 

Trädgårdsstaden i Bro vilken är belägen direkt på andra sidan spårområdet. Den första detaljplanen har 

vunnit laga kraft här och en exploatering är nära förestående. I och med den ökade befolkningen bedöms 

även de kollektiva fördmedlen utökas. I rådande fall utreds möjligheterna att planlägga värderingsobjektet för 

byggstation. I dagsläget är dock detta högst osäkert och inget planarbete är påbörjat för värderingsobjektet. 

 

Gällande byggnadsplan 

Sammanfattning bebyggelseförväntningar 

Utifrån ovanstående bedöms det som relativt troligt att markanvändningen inom värderingsobjektet i framti-

den kommer att inrymma en annan markanvändning. När i tiden och vad fastigheten kommer nyttjas som 

bedöms dock i detta skede som ytterst osäkert. 

 

Det bedöms dock som troligt att fastigheten kommer att användas för antingen allmänna ändamål, alternativt 

någon form av exploatering till bostäder eller annan verksamhet kopplad till objektets stationsnära läge. När 

det handlar om bostadsförväntningar likt den fastighet som tidigare inrymde brandstation men som nu är 

bebyggd med ett flerbostadshus, bedöms detta i nuläget som mer osäkert. Flera faktorer talar för detta fak-

tum, dels då det på andra sidan spåret växer upp en helt ny del av samhället/staden och då detta medför ett 

ökat behov av utbyggnad av kollektivtrafik mm. 
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I dagsläget utreds möjligheterna att på sikt planlägga fastigheten som allmän tomt med verksamhetsinriktning 

busstation/busstorg. Om och när detta kan ske är dock ytterst osäkert då inget planarbete är påbörjat vad 

undertecknad har kännedom om. Fastigheten har således förväntningar om en alternativ framtida markan-

vändning och är således att beakta som råmark.  

 

Som nämnts ovan ska ersättning för mark som tas i anspråk som allmän tomt ersättas enligt praxis från 

Högsta domstolen (NJA 1956 s. 174, NJA 1963 not A 27, NJA 1969 not A 22). Detta medför att det vid 

värdebedömningen ska bortses från att området utlagts som allmän tomt och istället ska värdet baseras på 

den mest sannolika alternativanvändningen, normalt närliggande kvartersmarks användning i planen. Denna 

praxis är dock endast en skyddsregel, ger tillåten användning enligt planen det högsta värdet är det detta 

som ska ersättas. Vidare gäller denna praxis endast vid första inlösentillfället. Har den allmänna tomten kom-

mit i huvudmannens ägo värderas ett intrång utifrån det i planen angivna allmänna ändamålet. 

 

I aktuellt fall finns ingen påbörjad plan som anger närområdets markanvändning. En bedömning är att ett nytt 

busstorg behövs då Bro som samhälle växer och då fler och fler bostäder byggs. Detta kan ses inte minst på 

andra sidan stationen där Trädgårdsstadens första etapper snart kommer att ha byggstart. Utifrån detta antas 

närområdet i det fall ett planarbete påbörjas främst komma att planläggas nyttjas för bostadsändamål och 

således bör förväntningen om denna användning även ligga till grund för marknadsvärdet inför eventuell 

inlösen till allmän tomt.   

 

Utifrån ovanstående bedöms värdet av råmark utifrån en tilltänkt exploateringsgrad om 3 vilket medför att 

fastigheten har en tillkommande byggrätt som omfattar en yta 3 ggr fastighetens storlek. I rådande fall förut-

sätts vidare att en exploatör har rådighet över delar av närområdet då fastigheten som isolerad ö bedöms 

vara för liten för att inrymma ett bostadskvarter i flerbostadshus. Utifrån detta antagande beräknas råmarks-

värdet utifrån en framtida byggrätt om ca 2 400 kvm ljus BTA (ca 843 kvm TA x e3). Antagandet är ingen 

sanning utan just ett antagande för att härleda råmarksvärdet utifrån vad som får anses vara en normalex-

ploatering för ett projekt på en likvärdig plats nära ett stationsläge. Se vidare värdering råmark nedan. 
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Exploateringsförutsättningar bostäder 

Bostadsmarknaden flerbostadshus i närområdet 

Genomförda styckeförsäljningar har studerats inom värderingsobjektets närområde som försålts under den 

senaste 12-månadersperioden. Försäljningarna uppvisar ett genomsnittligt pris om ca 26 400 kr/kvm för en 

lägenhet med en genomsnittlig värdeyta om ca 66 kvm och en genomsnittlig årsavgift om ca 700 kr/kvm.     

 

Bostadsrättsförsäljningar i närområdet från 2018-11-01- 

 

 

Prisutveckling i närområdet från 2018-11-01- 
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Sammanställning av urvalsmaterialet ovan 

Direkt ortsprismetod, byggrätter flerbostadshus 

Normalt bör ortsprisnoteringar väga tungt vid fastighetsvärdering. När det gäller värdering av byggrätter är 

dock antalet jämförelseköp normalt mer begränsat och dessutom är informationen om prispåverkande 

bakomliggande villkor ofta begränsad och svåranalyserad. Bedömningar med ledning av exploateringskalky-

ler är visserligen behäftade med osäkerhet, främst vad avser exploateringskostnaderna, men metoden efter-

liknar köpares överväganden inför ett förvärv och bör trots osäkerheterna ändå ge en god indikation om 

byggrättsvärdet i normala fall.  

 

Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpare & Säl-

jare 
Köpda-

tum Planförhållanden 
Byggrätt en-
ligt plan (alt 

st BTA) 

Köpesumma  
(kr/st alt BTA) 

Köpesumma  
(kr/kvm mark-

areal) 

3138 Upplands Väsby 
Vilunda  

AB Väsbyhem 
Upplands 

Väsby kommun 
juni-17 

Optionsavtal gällande 
marköverlåtelse och 

exploateringsavtal av-
seende ca 3 000 kvm 

bostäder upplåtna 
med bostadsrätt och 

ca 1 000 kvm för skol-
ändamål. 

 3 000  6 000  

3675 
Järfälla 

Barkarbystaden 
3 

 
Byggvesta AB 
Järfälla kom-

mun 
maj-18 

Markanvisning för ca 
8 500 kvm ljus BTA 
bostadsrätt inom DP 
för Barkarbystaden 3. 
Sammanlagt skall 262 
lägenheter uppföras 

varav hälften bostads-
rätter och hälften hy-

resrätter. 

 8 500  7 000  

3680 Järfälla 
Barkarby  

BTH Bostad 
AB 

Järfälla kom-
mun 

maj-18 

Markanvisning för ca 
100 lägenheter och 
lokaler i och med ut-
veckling av Barkarby 

centrum 

 10 000  8 100  

3682 Järfälla 
Viksjö  

HSB Bostad 
AB 

Järfälla kom-
mun 

maj-18 

Markanvisning för ca 
16 000 kvm ljus BTA. 

5 500 för bostäder 
med tillkommande 

kostnader utom kvar-
tersmark samt bidrag 

till ny fotbollsplan. 

 16 000  7 500  

4263 Upplands Väsby 
Väsby Entré  

JM 
Upplands 

Väsby kommun 

novem-
ber-18 

Direkt markanvisning 
för byggrätt om 14 
200 kvm ljus BTA 

samt lokaler. 

 14 200  7 000  

4285 Stockholm 
Hässelby Strand  

Stockholms 
stad 

Stockholm 
Exergi AB 

februari-
18 

Överenskommelse 
avseende markför-

värv till ett pris varie-
rande mellan 7 000- 
14 800 kr/kvm ljus 

BTA, beaktat mikrolä-
get. 

  -  10 900  

Lägenhets-

typ

Antal 

objekt

Medelboa 

(kvm)

Boa spann Medel av 

avslutspris

Medel av avslutspris 

(kr/kvm)

Avslutspris 

(kr/kvm) 

Medel av årsavgift 

(kr/kvm)

1 rok 2 35 35 - 36 1 275 000 35 912 35 714 - 36 111 758

2 rok 27 56 35 - 70 1 565 185 28 385 18 500 - 35 714 661

3 rok 26 71 63 - 87 1 764 615 24 908 17 816 - 33 636 742

4 rok 9 87 81 - 108 1 976 666 22 621 16 927 - 25 880 722

Total 64 66 35 - 108 1 695 000 26 397 16 927 - 36 111 705
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4293 Tyresö 
Bollmora  

Filadelfiaför-
samlingen 
Stockholm 

Tyresö kom-
mun 

novem-
ber-18 

Försäljning av till-
skottsmark, dp med-
ger bostäder och lo-

kaler. 

 1 752  5 000  

4318 Järfälla 
Jakobsberg  

Möller & Part-
ners AB 

Järfälla kom-
mun 

januari-19 

Markanvisningsavtal 
har tecknats mellan 

Möller & Partners och 
Järfälla kommun. Den 
berörda ytan består 
av tre områden med 
en sammanlagd area 
om 5 800 kvm. Brutto-

arean är ca 10 850 
kvm, fördelat på 150-
200 lägenheter. Upp-

låtelseform är an-
tingen bostadsrätt i 

flerbostadshus, hyres-
rätt i flerbostadshus 

eller bostads-
rätt/äganderätt i rad-

hus. 

  -  5 000  

4323 Stockholm 
Husby  

Veidekke Bo-
stad AB 

Stockholms 
stad 

juni-18 

Markanvisning av 
byggrätter för ca 300 

bostäder inom ett 
större markanvis-

ningsområde. 

 30 000  5 000  

4349 Stockholm 
Hagsätra  

Peab Bostad 
AB 

Stockholms 
stad 

februari-
19 

Markanvisning för 
ca70 bostadsrätter i 
centrala Hagsätra. 

 7 000  7 000  

4360 Huddinge 
Trångsund  

HSB bostad 
Huddinge kom-

mun 

februari-
19 

Markanvisning för 
flerbostadshus inrym-
mande ca 100 lägen-

heter. 

  -  6 500  

4486 Stockholm 
Hässelby gård  

Gotska Fastig-
hets AB 

Stockholms 
stad 

mars-19 
Direkt markanvisning 
för ca 80 lägenheter i 

flerbostadshus. 
 7 000  7 000  

4550 Sundbyberg 
Rissne  

Veidekke Eien-
dom AB 

Sundbybergs 
kommun 

oktober-
19 

Dp för 10 000kvm ljus 
BTA bostäder i flerbo-
stadshus med lokaler 

i bottenplan. 

 10 000  7 500  

4548 Botkyrka 
Tumba  

Botkyrkabyg-
gen AB 

Botkyrkabyg-
gen 

oktober-
19 

Dp för ca 5 300 kvm 
BTA bostäder.  5 130  5 500 4548 

4607 Stockholm 
Akalla/Husby  

ByggVesta AB 
m.fl. 

Stockholms 
stad 

septem-
ber-19 

Markanvisning till 4 
olika aktörer för bo-
städer i flerbostads-

hus upplåtna med bo-
stadsrätt. 

  -  4 500 4607 

4525 Håbo 
Dalängen  

Bovieran AB 
Håbo kommun maj-18 

Markanvisning för se-
niorbostäder. Utöver 
köpeskillingen skall 
exploatören erlägga 
exploateringsbidrag 
för dagvattendamm. 

  -  3 000 4525 

4562 Sigtuna 
Märsta  

Borohus AB 
Sigtuna kom-

mun 
mars-19 

Markanvisningstävling 
avseende bostadsbe-
byggelse med flerbo-
stadshus och lokaler 
för centrumändamål i 

bottenplan. 

  -  6 700  

 

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av några relevanta jämförelseobjekt: 
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[4607, Stockholm, Akalla/Husby, september 2019] 

Under september månad tecknades ett antal markanvisningsavtal för projektet Finlandsgatan i norra Akalla 

och Husby. Totalt avses området bebyggas med ca 1 400 bostäder, handel, vård, hotell, skola och förskola.  

De bolag som har fått mark anvisad för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 är ByggVesta AB, Folkhem 

Trä AB, Finlandsgatan Stadsutveckling AB (Mattsson Fastighetsutveckling samt Veidekke Eiendom AB. 

Byggrätten för bostäder upplåtna med bostadsrätt för samtliga delområden uppgår till 4 500 kr/kvm BTA. 

Bebyggelse ska till viss del uppföras med lokaler i bottenvåning. Dessutom avser Stockholms stad att direkt 

anvisa mark till Fastpartner AB för att utveckla sina tomträtter med hotell, handel och vård. Anvisningen av-

ser ändrad användning för cirka 17 370 kvm BTA av bolagets befintliga lokaler. Tomträttsavgälden för loka-

ler med ändrad användning kommer att uppgå till för handel 96 kr/kvm BTA och år, för vård 105 kr/kvm 

BTA och år, och för hotell 135 kr/kvm BTA och år. 

 
 

[4524, Håbo, Dalängen, maj 2018] 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun har godkänt markanvisningsavtal med två aktörer för bebyggelse inom 

fastigheten Väppeby 7:218, vilket ingår i den kommande detaljplanen för västra Dalängen. Området avses 

exploateras med bostäder. I områdets södra del skall en dagvattendamm anläggas och runt dammen samt 

området mellan centrumleden och den nya bebyggelsen skall en parkanläggning skapas med bl.a. bouleba-

nor och utegym. Den ena markanvisningen avses tecknas med exploatören Macfreeze AB och avser ett 

område om 10 000 kvm. Marken är tänkt att bebyggas med bostadshus i en till två våningar. Bostäderna 

avses upplåtas huvudsakligen med äganderätt. För markanvisningen betalar exploatören 50 000 kr. Mark-

försäljningen skall genomföras till ett pris om 1 050 kr/kvm ljus BTA (värdetidpunkt januari 2019). Bolaget 

skall bekosta gatuutbyggnad med tekniska anläggningar samt parkanläggningen inom planområdet. Därtill 

skall de bekosta dagvattendammen i proportion till den byggrätt de beviljas enligt kommande detaljplan. 

Överenskommet markpris beaktar de tillkommande kostnaderna inom exploateringsområdet. Den andra mar-

kanvisningen skall ges till Bovieran AB och avser ett område om 5 100 kvm. Marken är tänkt att bebyggas 

med flerbostadshus för seniorboende. Exploatören har rätt till en nedsättning av priset med totalt 7 000 000 

kr på grund av svåra markförhållanden. Dessutom skall de bidra till den dagvattenanläggning som skall upp-

föras inom planområdet. Exploatörens andel har bedömts uppgå till ca 30 %. Försäljningen av marken kom-

mer att ske till ett pris om 3 000 kr/kvm ljus BTA (värdetidpunkt maj 2018). 
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Resultat direkt ortsprismetod  

Den tidigare stora osäkerheten på bostadsmarknaden beträffande prisutvecklingen och när försäljningen av 

nyproducerade bostäder kan ta fart igen bedöms under året ha minskat och fler och fler signal pekar mot att 

marknaden är på väg mot en långsam återhämtning. De restriktioner som ålagt marknaden i form av skuld-

kvotstak, amorteringskrav mm bedöms dock fortfarande ha en dämpande effekt på marknaden och prisut-

vecklingen. I takt med att fler och fler signaler pekar i rätt riktning be-döms konsumenterna sakta återfå tilltron 

till att våga investera i nyproduktion vilket i sin tur bedöms medföra en ökad produktionstakt för nyproduktion.  

De noteringar som skett från 2018 är mest relevanta att analysera med hänsyn till utvecklingen. 

Redovisat ortsprismaterial uppvisar en prisnivå varierande inom intervallet ca 3 000 – 11 000 kr/kvm ljus 

BTA. Jämförelseobjekten i Tumba centrum, Akalla och Märsta bedöms som särskilt intressanta då markaf-

färerna genomförts under hösten 2019 samt det faktum att objekten likt värderingsobjektet är belägna med 

närhet till spårbunden kollektivtrafik. Dock bedöms dessa objekt ha ett mer attraktivt geografiskt läge och 

således bedöms marknadsvärdet för värderingsobjektet understiga dessa prisnivåer. Vidare bedöms mar-

kanvisningen i Håbo kommun som jämförbart beaktat dess lokalisering.  

Då värderingsobjektet omfattar en stor byggrätt för flerbostadshus bedöms en viss värdereducering för vo-

lymrisken vara motiverat. Den stora volymen innebär en tillkommande risk kopplad till exploateringstid och 

möjlig avsättningstakt på marknaden. 

Utifrån ovan och med hänsyn till övriga redovisade ortspriser samt förväntat pris på slutprodukt (den senaste 

tidens prisutveckling på bostadsrätter) bedöms sammantaget marknadsvärdet för byggrätter för bostadsrätter 

inom värderingobjekten till ca 3 500 – 4 000 kr/kvm ljus BTA.  

 

Värdet avser byggrätter givet att en laga kraftvunnen detaljplan för antaget ändamål finns för värderingsob-

jektet. I aktuellt fall måste avdrag för tillkommande kostnader, planrisk, marknadsrisk mm göras. Se vidare 

nedan. 
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Värdering råmark 

Förfarande 

I detta avsnitt redovisas en förenklad exploateringskalkyl för mark med lagakraftvunnen detaljplan utifrån de 

i värderingen antagna förutsättningarna. I värdebedömningarna beaktas även de exploateringsförutsätt-

ningar samt den intäktsbedömning – priser på slutprodukten som bedömts under avsnitt 3. 

Utifrån antaganden om intäkter och kostnader kan sedan följande förenklade kalkyl ställas upp; 

 

Resultat indirekt ortsprismetod 

Med ovan givna förutsättningar indikerar exploateringskalkylen ett råmarksvärde för bostadsbyggrätter uppgå 

till ca 1 300 kr/kvm ljus BTA eller totalt ca 3 200 000 kr.  

  

Exploateringskalkyl - Råmark Härnevi 1:70

Katergori/Etapp Flerbostadshus (brf)

Insats (kr/kvm BRA) 35 000

Föreningens lån (kr/kvm BRA) 13 000

Marknadsvärde efter (kr/kvm BRA) 48 000

Omräkningstal BRA/BTA 0,78

+ Projektvärde efter (kr/kvm BTA) 37 440

Plan- och fastighetsbildningskostnader (kr/kvm BTA) 0

Anläggningar inom kvartersmark (kr/kvm BTA) -500

Rivningskostnader (kr/kvm BTA) 0

Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/kvm BTA) -30 000

Marknadsföring/försäljning/uthyrning (kr/kvm BTA) 0

- Summa produktionskostnader (kr/kvm BTA) -30 500

= Netto (kr/kvm BTA) 6 940

- Projektvinst / risk (kr/kvm BTA) 3 123

= Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 3 817

Förväntad byggrätt (kvm BTA) 2 400

Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år) 2,0

Real kalkylränta (%) 3,5%

Nuvärde byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 3 563

Väntetid till lagakraftvunnen plan (år) 3,0

Real kalkylränta (%) 3,5%

Nuvärde råmarksvärde utan planrisk (kr/kvm BTA) 3 214

- Kostnader utanför kvartersmark (exploateringsbidrag) (kr/kvm BTA) -1 000

Bedömt råmarksvärde utan beaktande av planrisk (kr) 5 313 148

Bedömt råmarksvärde utan beaktande av planrisk (kr/kvm BTA) 2 214

- Bedömd Planrisk (%) 40%

Motsvarar årligt avkastningskrav för råmark för TID och PLANRISK  (%) 23%

Motsvarar planrisk (lr/kvm BTA) 886

Bedömt råmarksvärde med beaktande av planrisk (kr) 3 187 889

Bedömt råmarksvärde med beaktande av planrisk (kr/kvm BTA) 1 328
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5. Slutsatser 

Förfarande 

I värderingen bedöms marknadsvärdet utifrån ovanstående två värden, dels värdet som fastigheten står och 

går idag, dvs som småhusfastighet och dels utifrån den framtida alternativa markanvändningen. I det andra 

scenariot bedöms marknadsvärdet och ersättningen utifrån ovan beskrivna ersättningsprinciper för allmän 

tomt. I det fall råmarksvärdet bedöms överstiga värdet av den pågående markanvändningen är detta den 

nivå till vilken fastigheten ska lösas in om det blir aktuellt. Om den inte bedöms överstiga är det värdet av 

fastigheten såsom småhusfastighet som ska ligga till grund för eventuell inlösen. Oavsett vilket värde som 

bedöms inbringa det högsta marknadsvärdet ska påslag om 25 % på bedömt marknadsvärde/ersättning vid 

inlösen utgå i enighet med ersättningsreglerna i Expropriationslagen 4:1. 

Summering bedömda marknadsvärden 

Värdering pågående markanvändning   4 500 000 kronor 

Värdering alternativ framtida markanvändning (råmark) 3 200 000 kronor 

Utifrån ovanstående kan således konstateras att fastighetens marknadsvärde utifrån en framtida alternativ 

markanvändning i rådande fall ej bedöms överstiga fastighetens marknadsvärde utifrån pågående markan-

vändning. 

Marknadsanalys 

I rådande fall måste dock beaktas det faktum att marken som planlagd utifrån råmarkskalkylen ovan översti-

ger värdet av den pågående markanvändningen. Detta bedöms i sin tur medföra att en exploatör i praktiken 

inte tar någon större risk vid ett köp på 4 500 000 kronor då fastigheten i det fall den ej planläggs för bostads-

ändamål i sådant fall kan säljas igen på marknaden alternativt bli inlöst för allmän tomt. I scenariot ovan 

bedöms ett marknadsvärde om knappt 5 300 000 kronor för planlagda byggrätter avseende flerbostadshus 

(brf). Utifrån detta resonemang bedöms marknadsvärdet ligga någonstans mellan dessa värden. Det bedöms 

i aktuellt fall som troligt att en köpare skulle vara beredd att ”riska” 25 % av den vidare uppsidan för detta 

vilket medför att marknadsvärdet i rådande fall bedöms uppgå till 4 700 000 kronor. 
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Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektets marknadsvärde såsom råmark vid 

värdetidpunkten december månad 2019 till: 

 

4 700 000 kronor 

Fyramiljoner sjuhundratusen kronor 
 

För värdebedömningen ovan gäller de särskilda förutsättningar som tas upp under avsnitt 1.  

Vid tvångsvis inlösen ska även påslag om 25 % på ovan bedömt marknadsvärde utgå i enighet med gällande 

ersättningsprinciper i Expropriationslagen. 

 

Stockholm 2019-12-19 

 
 

Per Wåhlin   Jimmie Nordensky 

Jägmästare   Civilingenjör 

Av Samhällsbyggarna    Av Samhällsbyggarna 

auktoriserad lantbruksvärderare   auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 

Bilaga   Bilder 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:70 1984-07-30 2017-09-22 11:09 2019-11-22
Nyckel: 010434173
UUID: 909a6a46-cf12-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bro
Distrikt: Bro

ADRESS
Adress
Härnevi skolväg 5
197 30 Bro

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6600032.1 649100.0

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 812 kvm 812 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

HÄRNEVI SKOLVÄG 5
197 30 BRO
Köp: 2013-02-11
Köpeskilling: 3 290 000 SEK Avser hela fastigheten

1/2 2013-03-06 13/6804

HÄRNEVI SKOLVÄG 5
197 30 BRO
Köp: 2013-02-11
Köpeskilling: 3 290 000 SEK Avser hela fastigheten

1/2 2013-03-06 13/6805

ANTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller avtalsrättighet.

INTECKNINGAR

RÄTTIGHETER
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
AVLOPP Last Officialservitut 0139-84/7.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Byggnadsplan: BRO STATIONSSAMHÄLLE 1968-11-01

Senast ajourföring: 2017-12-20
01-BRE-423
0139 6803

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: 4 OMRÅDEN
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN 2008-11-25

Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2019-11-20

0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SMÅHUSENHET, HELÅRSBOSTAD FÖR 1-2 FAMILJER
(220)
134426-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2018

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
3 766 000 SEK 2 105 000 SEK 1 661 000 SEK 812 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
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TAXERINGSINFORMATON

HÄRNEVI SKOLVÄG 5
197 30 BRO

1/2 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

HÄRNEVI SKOLVÄG 5
197 30 BRO

1/2 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Fysisk person

Värderingsenhet småhusbyggnad 230695045
Id mark: 230694045
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
2 105 000 SEK 139077
Värdeyta Bostadsyta Biutrymmesyta Till/Ombyggnadsyta
137 kvm 137 kvm
Värdeår Nybyggnadsår Tillbyggnadsår Bebyggelsetyp
1984 1984 Friliggande
Standardpoäng Under byggnad Fastighetsrättsliga

förhållanden
31 Nej Självständig/Brukningscentru

m
Värderingsenhet småhusmark 230694045
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak
1 661 000 SEK 139077
Areal Vatten och avlopp Belägenhet
812 kvm Kommunalt vatten året

om./Kommunalt avlopp
Ej strand- eller strandnära
tomt. Bostadsbyggnaden
ligger mer än 150 m från
strandlinjen.

Bebyggelsetyp Fastighetsrättsliga
förhållanden

Friliggande Självständig/Brukningscentru
m

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1984-04-03 0139-84/7

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:11
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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 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

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

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

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

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Fastighet

Beteckning 
Upplands-Bro Härnevi 1:70

Senaste ändringen i
allmänna delen 
1984-07-30

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen 
2017-09-22

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen 
2020-03-18

Nyckel: 
010434173

UUID: 
909a6a46-cf12-90ec-e040-ed8f66444c3f

Distrikt 
Bro 
Socken: Bro

Distriktskod 
215058

Län- och kommunkod 
0139

Adress

Adress

Härnevi Skolväg 5 
 197 30 Bro

Läge, karta

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

1 6600032.1 649100.0

Areal

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 812 kvm 812 kvm

Lagfart

Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

1/2 2013-03-06 13/6804

Härnevi Skolväg 5 
197 30 Bro 

Köp (även transportköp): 2013-02-11 
Köpeskilling: 3.290.000 SEK, avser hela fastigheten.

1/2 2013-03-06 13/6805

Härnevi Skolväg 5 
197 30 Bro 

Köp (även transportköp): 2013-02-11 
Köpeskilling: 3.290.000 SEK, avser hela fastigheten.
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0125-P08/1125

01-BRE-423

0139-84/7.1

Rättigheter

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Avlopp Last Officialservitut

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer Datum Akt

Byggnadsplan: Bro stationssamhälle 1968-11-01
 0139 6803

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått 
Plananmärkning: 4 områden

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt

Grundvattenskydd: Östra mälaren 2008-11-25 
Laga kraft:
2008-11-25

 01LST
5210-2001-65713
Objektnummer:
2026890
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Källa: LantmäterietCopyright © 2017 Metria

0139-84/7

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Småhusenhet, bebyggd (220)

134426-5

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår Taxeringsvärde

2018 3.766.000 SEK

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

 

Härnevi Skolväg 5
197 30 Bro

1/2 Fysisk person Lagfart eller Tomträtt

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

 

Härnevi Skolväg 5
197 30 Bro

1/2 Fysisk person Lagfart eller Tomträtt

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Avstyckning 1984-04-03

Ursprung
Upplands-Bro Härnevi 1:11 

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Norrtälje
  0771-63 63 63Telefon:



 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (9)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

 

§ 54 Uppdrag - förstudie om utveckling av 
Bro stationsområde 

 Dnr KS 19/0563 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie med 

olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering av Bro 

stationsområde. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med övriga intressenter i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskottet senast 

under kvartal 3 2020. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Bro samt övriga planarbeten i området. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 och 

2020. 

Sammanfattning 

Under arbetet med bland annat fördjupad översiktsplan för Bro har 

Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 

parallellt behöver preciseras för några valda områden. Särskilt med tanke på 

kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden 

och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet och utvecklingen av 

levande och attraktiva centrum. 

Därför föreslås Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att ta fram en förstudie 

som beskriver scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk planering och 

disposition av ytor i Bro stationsområde. 

Av vikt är att arbetet sker i samverkan med andra fastighetsägare och 

intressenter i området och att förstudien samordnas med pågående arbete med 

fördjupad översiktsplan för Bro och andra pågående planarbeten i området. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011 § 162. 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie med 

olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering av Bro 

stationsområde. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med övriga intressenter i området. 
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 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-11-13 

 

 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskottet senast 

under kvartal 3 2020. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Bro samt övriga planarbeten i området. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 och 

2020. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 AB Upplands-Brohus 

 Kommunfastigheter AB 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Svalfors 

Samhällsplanerare 

Övergripande samhällsplanering 

+46 8-581 691 94 

karin.svalfors@upplands-bro.se 

2019-10-21 KS 19/0563  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Uppdrag - förstudie om utveckling av Bro 
stationsområde 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra en förstudie med 

olika utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering av Bro 

stationsområde. 

2. Arbetet ska bedrivas i samverkan med övriga intressenter i området. 

3. Uppdraget ska slutredovisas till Samhällsbyggnadsutskottet senast 

under kvartal 3 2020. 

4. Förstudien ska samordnas med pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Bro samt övriga planarbeten i området. 

5. Uppdraget finansieras inom kontorets befintliga driftsbudget 2019 och 

2020. 

Sammanfattning 

Under arbetet med bland annat fördjupad översiktsplan för Bro har 

Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 

parallellt behöver preciseras för några valda områden. Särskilt med tanke på 

kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden 

och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet och utvecklingen av 

levande och attraktiva centrum. 

Därför föreslås Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att ta fram en förstudie 

som beskriver scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk planering och 

disposition av ytor i Bro stationsområde. 

Av vikt är att arbetet sker i samverkan med andra fastighetsägare och 

intressenter i området och att förstudien samordnas med pågående arbete med 

fördjupad översiktsplan för Bro och andra pågående planarbeten i området. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011 § 162. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-10-21 KS 19/0563 

 
 

 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga exploateringstryck ökar 

behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Under arbetet med en 

fördjupad översiktsplan för Bro har Samhällsbyggnadskontoret sett att den 

översiktliga planeringen parallellt behöver preciseras för vissa delar, varav 

stationsområdet är ett. 

Ytorna nära stationen är attraktiva för många olika funktioner och 

konkurrensen om marken är stor. Efterfrågan finns för stationsnära bostäder 

och pendlare vill ha en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågsstationen. 

Resenärer vill kunna byta smidigt mellan buss, cykel, bil eller taxi och 

pendeltåg. Infartsparkering för bil och cykel ska också finnas. Mark behöver 

reserveras för de funktioner som inte kan förläggas på annan plats. 

Samhällsbyggnadskontoret ser därför ett stort behov av att studera helheten. 

Förstudien ska beskriva olika scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk 

planering och disposition av ytor i stationsområdet. Alternativa tänkbara, 

möjliga lösningar för bussterminal, infartsparkering, kopplingar med mera tas 

fram. Behovet av att utveckla stråket mellan stationen och Bro centrum beaktas 

liksom det underlag som tagits fram under 2019 i Förstudie för Bro centrum.  

Förutsättningarna för olika lösningar ska beskrivas och behov av fortsatta 

utredningar identifieras. Utredningar som kan behöva göras redan inom 

förstudiens ram är till exempel förslag till olika bussterminaldispositioner. 

Arbetet med förstudien ska ske i samverkan med andra intressenter i området. 

Förstudien ska också samordnas med arbetet med fördjupad översiktsplan för 

Bro och pågående planarbeten i området så som till exempel ”infartsparkering i 

Bro”, ”Trädgårdsstaden” samt planarbetet för ”Täppan”. 

Förstudien ska kunna användas som underlag för framtida översikts- och 

detaljplaner i området. 

För att kunna genomföra förstudien ska Samhällsbyggnadskontoret, utan att 

mista sin självständighet i bedömningarna, i möjligaste mån samfinansiera 

arbetet tillsammans med andra intressenter i området. Så som till exempel 

Trafikförvaltningen och berörda exploatörer. 
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2019-10-21 KS 19/0563 

 
 

 

 

Föreslagen avgränsning av förstudieområdet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

Kommunens översiktsplan medger en planberedskap för att Bro nästan 

fördubblar sin nuvarande befolkning till 2030. En väl fungerande 

kollektivtrafik med smidiga byten mellan pendeltåg, buss, cykel och bil är 

mycket angelägen för invånarna i kommunen. Och när antalet arbetstillfällen 

ökar i kommunen, ökar också behovet av att resandet fungerar även för 

inpendlarna. Navet för kollektivtrafiken är stationen och dess koppling till 

centrum.  

När Bro växer behöver busslinjerna ses över och bussterminalen anpassas till 

den ökade trafiken. Trafikförvaltningen (Region Stockholm) har därför initierat 

en analys av bussterminalens kapacitet i ett 2030- respektive 2050-perspektiv. 

Nuvarande bussterminal är för liten för den framtida trafiken. Fler bussar 

kräver mer plats vid stationen. 

Själva pendeltågstationen behöver förbättras. Den fungerar redan idag dåligt i 

rusningstid. Förutom en översyn av befintligt stationshus har Kommunen länge 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-10-21 KS 19/0563 

 
 

 

även drivit frågan om ytterligare en entré till västra änden av perrongen. Den 

skulle minska avståndet till många arbetsplatser och tillkommande bostäder 

och därmed göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig. Den skulle också ge fler 

möjligheter till bra lägen för infartsparkering. I samband med detta finns också 

förslag på en ny vägförbindelse över järnvägen väster om perrongen, och 

koppla denna till en västlig stationsentré. 

Barnperspektiv 

Kollektivtrafiken är ofta en förutsättning för barn och unga att på egen hand 

kunna ta sig lite längre sträckor. En trygg och säker stationsmiljö är viktig inte 

minst för barn och unga. Förstudien ska genomföras med barnens bästa i fokus.   

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Avdelningschef Övergripande 

samhällsplanering 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder 

 AB Upplands-Brohus 

 Kommunfastigheter AB 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Charlotte Ahlstrand 

Exploateringschef 

Mark- och exploateringsavdelningen 

+46 8-581 696 78 

charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se 

2020-03-26 KS 20/0279  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Överenskommelse om fastighetsreglering 
Härnevi 8:10 m.fl.  

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna 

upprättad överenskommelse om fastighetsreglering berörande Härnevi 

8:10 m.fl. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Genom fastighetsreglering ges kommunen rådighet som fastighetsägare över 

området idag utgörande Härnevi 8:10. Fråga om markåtkomst i samband med 

genomförande av eventuell framtida detaljplan för skoländamål på platsen 

aktualiseras därmed inte. För att möjliggöra fastighetsregleringen har 

förhandling skett med LE Lundbergs fastighets AB och ett flertal markområden 

överförs parterna emellan som del i uppgörelsen. LE Lundbergs Fastighets AB 

ersätter kommunen jämte markområden en ersättning om 940 000 kr.   

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2020 

 Värdeutlåtande pågående markanvändning Härnevi 8:10, den 20 

december 2019 

 Värdeutlåtande pågående markanvändning Kockbacka 2:1, den 20 

december 2019 

 Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag berörande Härnevi 8:10, den 

2 september 2015 

Ärendet 

Överenskommelsen syftar till att ge Upplands-Bro Kommun åtkomst till 

området som idag utgör Härnevi 8:10. Genom fastighetsreglering överförs 

fastigheten i sin helhet till den kommunalt ägda fastigheten Kockbacka 2:1. 

Därigenom ges kommunen rådighet i egenskap av fastighetsägare i en 

kommande planprocess för skoländamål på platsen.  
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2020-03-26 KS 20/0279 

 
 

 

För att möjliggöra överenskommelsen avstår Upplands-Bro kommun ett antal 

markområden till LE Lundbergs fastighets AB samt LE Lundbergs fastighets 

AB avstår ytterligare områden till kommunen jämte en ersättning i reda pengar.  

Kommunen avstår följande till LE Lundbergs fastighets AB 

 Hela Härnevi 8:18 

 Del av Härnevi 6:12, ca 2900 kvm 

 Del av Härnevi 5:11, ca 4020 kvm 

 Del av Härnevi 2:11, ca 830 kvm 

 Del av Kockbacka 2:1, ca 14 ha 

Värdet utifrån pågående markanvändning för de områden som kommunen 

avstår uppgår till ca 1 848 000 kr.  

LE Lundbergs fastighets AB avstår följande till kommunen 

 Hela Härnevi 8:10 

 Del av Härnevi 29:1, ca 7,3 ha 

 Ersättning i pengar, 940 000 kr 

Värdet utifrån pågående markanvändning för de områden som LE Lundbergs 

fastighets AB avstår uppgår till ca 908 000 kr.  

Till grund för uppgifterna om områdenas värde ligger två värdeutredningar 

som gjorts med avseende på pågående markanvändning för Härnevi 8:10 

(jordbruksmark) samt del av Kockbacka 2:1 (skogsbruksmark). Utifrån dessa 

värdeutredningar har värden kunnat åsättas även för övriga i 

överenskommelsen ingående områden som överförs. Värden som kan komma 

av framtida exploatering har inte beaktats.   

Verkställandet av överenskommelsen görs genom lantmäteriförrättning och 

åtgärden fastighetsreglering. Överenskommelsen gäller enbart inom ramen för 

lantmäteriförrättningen. Kan inte lantmäteriförrättningen genomföras upphör 

överenskommelsen att gälla. Kommunen ansöker och bekostar 

lantmäteriförrättningen.   

Områdena som kommunen avstår avses läggas ihop med LE Lundbergs 

Fastighets AB:s fastighet Härnevi 29:1 för vilket planuppdrag för 

bostadsändamål finns.  

Områden som LE Lundbergs Fastighets AB avstår avses läggas ihop med 

Kommunens fastighet Kockbacka 2:1.  

Barnperspektiv 

Åtgärden är en administrativ åtgärd som syftar till att underlätta ett framtida 

genomförande av detaljplan för skoländamål på det som idag är jordbruksmark 

söder om Finnstarondellen.   
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2020-03-26 KS 20/0279 

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen 
 

Samhällsbyggnadschef Charlotte Ahlstrand 

 Mark- och exploaterings 

Bilagor 

1 Värdeutlåtande pågående markanvändning del av Härnevi 8:10, den 20 

december 2019 

2 Värdeutlåtande pågående markanvändning del av Kockbacka 2:1, den 20 

december 2019 

3 Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag berörande Härnevi 8:10, den 2 

september 2015 

Beslut sänds till 

 LE Lundbergs Fastighets AB 

 



 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 
Fastigheten Upplands-Bro Härnevi 8:10, del av 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Innehållsförteckning 

1. Uppdragsbeskrivning _____________________________________________________________ 3 

2. Värderingsobjektet _______________________________________________________________ 4 

3. Värdering pågående markanvändning ________________________________________________ 5 

4. Marknadsvärde __________________________________________________________________ 6 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Härnevi 8:10 i Upplands-Bro kommun. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde utifrån pågående markanvändning. 

Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som internt beslutsunderlag och inför eventuellt mark-

byte.  

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Upplands-Bro Kommun, genom Charlotte Ahlstrand. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är december månad 2019.  

Allmänna villkor 

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

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-

jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 

av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.  

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-

ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.  

Särskilda förutsättningar 
▪ Värderingen beaktar ej eventuella förväntningsvärden utan avser endast att bedöma värderingsob-

jektets marknadsvärde utifrån pågående markanvändning. 
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes av Jimmie Nordensky och Per Wåhlin under december 2019. Vid 

besiktningen deltog även uppdragsgivaren samt fastighetsägaren. 

Följande uppgifter och källor har använts:  

▪ Fastighetsregistret 

▪ Fastighetstaxeringsregistret 

 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren: 

▪ Muntliga och skriftliga uppgifter rörande värderingsobjektet 

2. Värderingsobjektet 
Fastigheten Härnevi 8:10 är belägen strax öster om Bro samhälle. Fastighetens totala areal uppgår till 

knappt 2 ha motsvarande 18 498 kvm TA. Hela arealen utgörs idag av åkermark. Marken bedöms hålla en 

bra godhetsklass. Marken bedöms ha en tillfredställande dränering. 

 

 

Översikt över Upplands-Bro Härnevi 8:10      

Pågående markanvändning 

Inom den berörda delen av fastigheten är idag pågående markanvändning, åkermark. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är privatperson. 
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Fastighetsrättsliga förhållanden 

Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av 

bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha 

någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering 

inom värderingsobjektet. 

3. Värdering pågående markanvändning 

Värderingsmetodik - ortsprismetod 
Detta är en analysmetod där värderingsobjektet eller del av (hel fastighet, jordbruksmark, skogsmark etc) 

jämförs med sålda fastigheter med samma verksamhetsinriktning och inom ett likvärdigt marknadsområde. I 

det valda ortsprismaterialet bör de viktigaste prispåverkande faktorerna, inom rimliga gränser, stämma över-

ens mellan materialet och värderingsobjektet. Korrigering görs för tids- och egenskapsmässiga avvikelser 

gentemot jämförelseobjekten. Inför värdebedömningen bör normeringar av olika slag göras, t ex kr/ha, 

kr/m³sk, köpeskillingskoefficient (K/T). 

Inägomark 
Värdet av ingående åker- och betesmark har bedömts med hjälp av ortsprismetoden, och ett antal försälj-

ningar som gjorts i AB, C och D län har legat till grund för värdebedömningen. Genomsnittet för jämförelse-

köpen ligger på ca 79 000 kr/ha.  

 

 

Prisutveckling rörande åkermark på fastigheter försålda från 2015-01-01 och framåt belägna i Uppland och Södermanland 

Åkermarken inom värderingsobjektet bedöms som bättre än genomsnittet av jämförelseköpen ovan. De 

högsta noteringarna av åkermark ovan avser skiften i utpräglad slättbygd samt rationaliseringsförvärv vilket 

ofta talar i värdehöjande riktning då ett par hektar tillkommande mark knappast torde resultera i investerings-

kostnader för utökad maskinpark, vilket i normalfallet bedöms medföra en ökad betalningsvilja. De lägre no-

teringarna avser huvudsakligen objekt belägna mer i skogsbygd med avsaknad av närliggande större slätt-

områden. Många av köpen ovan är även ett par år gamla varav prisutvecklingen på fastighetsmarknaden 

också bör beaktas vid en direkt jämförelse. 
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Utifrån ovanstående bedöms fastigheten och dess pågående markanvändning överstiga genomsnittet av 

ovan. Vidare finns någon form av minimivärde för att förvärva en fastighet vilket också bedöms påverka i 

värdehöjande riktning. Man bör belysa att fastigheten i praktiken aldrig skulle säljas utifrån värdet av dess 

pågående markanvändning och att värdebedömningen således blir teoretisk. 

Med ledning av föregående och med beaktan av prisutvecklingen på åkermark bedöms åkermarkens mark-

nadsvärde i området till ca 150 000 kr/ha.  

Marknadsvärdet av åkermarken bedöms således uppgå till sammantaget ca 300 000 kr. 

4. Marknadsvärde pågående markanvändning 

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektets marknadsvärde av den inom berörd 

del av fastigheten pågående markanvändningen vid värdetidpunkten december månad 2019 till: 

 

300 000 kronor 
Trehundratusen kronor 

 

För värdebedömningen ovan gäller de särskilda förutsättningar som tas upp under avsnitt 1.  

 

Stockholm 2019-12-20 

 
 

Per Wåhlin   Jimmie Nordensky 

Jägmästare   Civilingenjör 

Av Samhällsbyggarna    Av Samhällsbyggarna 

auktoriserad lantbruksvärderare  auktoriserad fastighetsvärderare 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga   Bilder 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 8:10 2018-07-27 2004-11-17 13:00 2019-11-22
Nyckel: 010341950
UUID: 909a6a45-676b-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bro
Distrikt: Bro

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6599755.9 650146.1

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 18 498 kvm 18 498 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556049-0483
FASTIGHETS AB L E LUNDBERG
601 85 NORRKÖPING
Köp: 1999-12-31
Köpeskilling: 67 567 SEK Avser även annan fastighet

1/1 2000-09-21 00/4370

ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: VÄG 1983-11-11 83/12666

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 1
Totalt belopp:  200 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
2 Skriftligtpantbrev 200 000 SEK 2004-11-17 04/49154

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
TELE (A) Last Ledningsratt 0139-03/30.1
TELE (B) Last Ledningsratt 0139-03/30.2
TELE (C) Last Ledningsratt 0139-03/30.3
TELE (D) Last Ledningsratt 0139-03/30.4
TELE (E) Last Ledningsratt 0139-03/30.5
TELE Last Ledningsratt 0139-09/14.1
TELE Last Ledningsratt 0139-09/14.2
TELE Last Ledningsratt 0139-09/14.3
TELE Last Ledningsratt 0139-09/14.4
TELE Last Ledningsratt 0139-09/14.5
TELE Last Ledningsratt 0139-09/14.6
TELE Last Ledningsratt 0139-09/14.7
TELE Last Ledningsratt 0139-09/14.8
TELE Last Ledningsratt 0139-09/14.9
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 0139-13/9.1
VÄG Last Avtalsservitut 01-IM5-83/12666.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN 2008-11-25

Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2019-11-20

0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110)
137517-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2017

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
174 000 SEK 18498 kvm
Ingående värden Värde Areal
Åkermark 174 000 SEK 2 ha
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556049-0483
FASTIGHETS AB L E LUNDBERG
601 85 NORRKÖPING

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet åkermark 216376045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 8:10 Sidan 2 av 4
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2019-11-25 13:04

TAXERINGSINFORMATON
174 000 SEK 2 ha 1012
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
150 000 SEK (3) Normal godhet (2)

Tillfredställande/Självdränerad

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Samfälligheter Andel
UPPLANDS-BRO BRO PRÄSTGÅRD S:1 0,7642%
UPPLANDS-BRO HUSBY S:2 0,7642%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:3 0,7642%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:7 0,7642%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:8 0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:1 0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:2 0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:3 0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:4 0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:6 8,2286%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:7 8,2286%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:3 0,7642%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:4 0,7642%

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
72/1125 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Ägostyckning, Littera: HF 1911-04-18 01-BRE-56
Fastighetsreglering 1973-06-08 01-BRE-458
Fastighetsreglering 1998-03-09 0139-98/1
Ledningsåtgärd 2004-01-08 0139-03/30
Ledningsåtgärd 2010-06-28 0139-09/14
Ledningsåtgärd 2013-05-29 0139-13/9

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
A-BRO HERNEVI 8:10 1952-06-27 01-

DNR387/1952
A-BRO HÄRNEVI 8:10 1982-10-01 0139-82/6

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 8:1
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:10000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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   2017-01-18 Ver 3 

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 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

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

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

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

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Kockbacka 2:1 i Upplands-Bro kommun. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma berörd del av värderingsobjektets marknadsvärde utifrån pågående mar-

kanvändning. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som internt beslutsunderlag och inför 

eventuellt markbyte.  

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Upplands-Bro Kommun, genom Charlotte Ahlstrand. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är december månad 2019.  

Allmänna villkor 

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

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-

jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 

av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.  

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-

ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.  

Särskilda förutsättningar 
▪ Värderingen beaktar ej eventuella förväntningsvärden utan avser endast att bedöma värderingsob-

jektets marknadsvärde utifrån pågående markanvändning. 

▪ I värderingen förutsätts berörd del av fastigheten utgöra en självständig fastighet, värderingen tar 

således ingen hänsyn till eventuell avstyckningsproblematik. 
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Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes av Jimmie Nordensky och Per Wåhlin under december 2019. Vid 

besiktningen deltog även uppdragsgivaren samt fastighetsägaren. 

Följande uppgifter och källor har använts:  

▪ Fastighetsregistret 

▪ Fastighetstaxeringsregistret 

 

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren: 

▪ Muntliga och skriftliga uppgifter rörande värderingsobjektet 

2. Värderingsobjektet 
Fastigheten Kockbacka 2:1 är belägen strax öster om Bro samhälle och uppgår till totala ca 86 ha (855 615 

kvm TA). Fastigheten omfattar huvudsakligen öppen mark, åkermark och skogsmark. Delar av fastigheten 

utgörs av allmän platsmark, gator och allmänna ytor. Värderingen berör endast del av fastigheten, se vidare 

nedan. 

 

 

Översikt över Upplands-Bro Kockbacka 2:1      
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Berörd del av fastigheten  

Värderingen berör endast del av fastigheten, i detta fall hela skifte 2 som totalt omfattar ca 24 ha (239 520 

kvm TA), se karta nedan. Marken inom den berörda delen av fastigheten utgörs främst av skogsmark som 

utgörs av barrblandskog där tall och gran dominerar. Skogens bonitet bedöms uppgå till 6,9 m³sk/ha och år 

vilket får anses relativt normalt i området. Virkesförrådet uppskattas översiktligt uppgå till 215 m³sk/ha vilket 

medför en uppskattad total skogsvolym om ca 5 000 m³sk och där barrträden bedöms utgöra ca 85 % av 

totalvolymen. En stor del av skogen bedöms hålla en hög ålder vilket medför att stora delar av marken kan 

slutavverkas vilket medför ett högt nuvärde av skogsmarken i jämförelse med ungskog. 

En mindre del av skiftet utgörs av åkermark. Genom skiftet löper en luftledning. Dikt an skiftet ligger relativt 

ny exploaterat småhusområde i väster, äldre småhusbebyggelse i söder och huvudsakligen skogsmark i 

övriga riktningar. 

 

Pågående markanvändning 

Inom den berörda delen av fastigheten är idag pågående markanvändning, skogsmark och åkermark. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är privatperson. 
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Fastighetsrättsliga förhållanden 

Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av 

bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha 

någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering 

inom värderingsobjektet. 

3. Värdering pågående markanvändning 

Värderingsmetodik - ortsprismetod 
Detta är en analysmetod där värderingsobjektet eller del av (hel fastighet, jordbruksmark, skogsmark etc) 

jämförs med sålda fastigheter med samma verksamhetsinriktning och inom ett likvärdigt marknadsområde. I 

det valda ortsprismaterialet bör de viktigaste prispåverkande faktorerna, inom rimliga gränser, stämma över-

ens mellan materialet och värderingsobjektet. Korrigering görs för tids- och egenskapsmässiga avvikelser 

gentemot jämförelseobjekten. Inför värdebedömningen bör normeringar av olika slag göras, t ex kr/ha, 

kr/m³sk, köpeskillingskoefficient (K/T). 

Skog och skogsmark 

Bedömningen av värde enligt ortsprismetoden sker genom analys av 27 stycken försäljningar av skogsdomi-

nerade fastigheter Södermanland, Stockholm och södra Uppsala län. Dessa fastigheter är försålda på den 

öppna marknaden. Virkesförråd, arealer mm är kända genom prospekt el dyl. Urvalet består av fastigheter 

som sålts från år 2017-01-01 och framåt. Med ett virkesförråd mellan 100 - 200 m³sk/ha. Snittpriset för fas-

tigheterna är ca 578 kr/m³sk eller ca 86 000 kr/ha. Medelvolymen ligger kring 150 m³sk/ha.  

   

 Prisutveckling rörande skogsmark på fastigheter försålda från 2017-01-01 och framåt 

Prisutvecklingen för skogsfastigheter har under det senaste året varit god i området vilket inte fullt ut åter-

speglas i genomsnittet av ortsprismaterialet som innehåller köp från 2017 och framåt. Det bör beaktas att 

nyckeltalen ovan avser produktiv skogsmark. Det bedöms inom värderingsobjektet finnas en mindre andel 

insprängda skogliga impediment. I rådande fall bedöms dessa endast marginellt påverka marknadsvärdet. 
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Skogsmarken inom berörd del av fastigheten håller en högre medelvolym än urvalet ovan vilket talar i värde-

höjande riktning sett över nyckeltalen. Vidare talar den höga åldern i värdehöjande riktning då detta medför 

att en stor del av värdet (den stående skogen) relativt omgående kan realiseras. 

Sammantaget bedöms värderingsobjektets skogsmark som något bättre än genomsnittet av jämförelse-

materialet. Marknadsvärdet av skogsmarken inom berörd del av fastigheten bedöms till ca 3 000 000 kronor 

vilket motsvarar ca 124 000 kr/ha skogsmark motsvarande ca 600 kr/m³sk.  

Värdet av den ca 0,5 ha ingående åkermarken bedöms inrymmas i värdebedömningen ovan.  

Det bör belysas att värdebedömningen av den pågående markanvändningen bedöms vara rent teoretisk då 

marken inrymmer förväntningsvärden av en framtida alternativ markanvändning vilka bedöms överstiga vär-

det av den pågående markanvändningen. 

4. Marknadsvärde pågående markanvändning 

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektets marknadsvärde av den inom berörd 

del av fastigheten pågående markanvändningen vid värdetidpunkten december månad 2019 till: 

 

3 000 000 kronor 

Tre miljoner kronor 
 

För värdebedömningen ovan gäller de särskilda förutsättningar som tas upp under avsnitt 1.  

 

Stockholm 2019-12-20 

 
 

Per Wåhlin   Jimmie Nordensky 

Jägmästare   Civilingenjör 

Av Samhällsbyggarna    Av Samhällsbyggarna 

auktoriserad lantbruksvärderare   auktoriserad fastighetsvärderare 

 

Bilagor 

Bilaga   Bilder 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 2:1 2018-07-27 2019-03-28 14:48 2019-11-22
Nyckel: 010342174
UUID: 909a6a45-684b-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bro
Distrikt: Bro

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2019-02-28 180821

ADRESS
Adress
Begoniaslingan 2A, 21
197 36 Bro

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6599939.0 650658.5
2 6599270.2 651398.8
5 6599674.3 650196.1
7 6599557.9 650051.0
8 6599671.9 649942.6
9 6599413.3 650347.3
10 6599190.6 650710.9

AVSKILD MARK
Beteckning
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 6:100, 6:101, 6:102, 6:103, 6:104, 6:105, 6:106, 6:107, 6:108, 6:109, 6:110, 6:111, 6:112, 6:113, 6:114, 6:139
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 855 615 kvm 855 615 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
C/O Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN
Köp: 1971-12-15

1/1 1972-01-12 72/62

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
VÄG Last Officialservitut 0139-05/40.1
UTRYMME Last Officialservitut 0139-07/8.5
UTRYMME Last Officialservitut 0139-07/8.6
UTRYMME Last Officialservitut 0139-07/8.7
UTRYMME Last Officialservitut 0139-07/8.8
UTRYMME Last Officialservitut 0139-09/2.1
UTRYMME Last Officialservitut 0139-09/2.2
UTRYMME Last Officialservitut 0139-09/2.3
UTRYMME Last Officialservitut 0139-09/2.4
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 0139-13/9.1
VÄG Förmån Officialservitut 0139-84/2.1
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 0139-85/2.2
Anmärkning: REGISTRERAD SOM 03-85:145.1 I C-LÄN
VÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-83/10597.1
VÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-83/10598.1
VÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-83/10599.1
VÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-83/10600.1
VÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-83/12666.1
VÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-84/3075.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-84/5505.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt

2004-11-23
Laga kraft: 2004-11-23
Genomf. start: 2004-11-24
Genomf. slut: 2014-11-24
Registrerad: 2005-04-26

Detaljplan: KOCKBACKA DETALJPLAN 1 0139-P04/1123
0139 NR 0208
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Senast ajourföring: 2012-03-28

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 0139-P12/1
Detaljplan: JÄRNVÄGSSTRÄCKAN KUNGSÄNGEN-BÅLSTA DELEN BRO 1997-01-13

Laga kraft: 1997-02-13
Genomf. start: 1997-02-14
Genomf. slut: 2002-02-13
Senast ajourföring: 2018-06-18

0139-P97/0213
0139 9502

Ändring av DP: KOCKBACKA TILLÄGG 2012-02-01
Laga kraft: 2012-03-02
Genomf. start: 2012-03-03
Genomf. slut: 2017-03-02
Registrerad: 2012-03-16
Senast ajourföring: 2012-03-28

0139-P12/1
0139 0208Ä

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN SE AKT 0139-P04/1123
Övriga bestämmelser Datum Akt
Vägplan: FÖR OMBYGGNAD AV VÄG E18 TRAFIKPLATS KOCKBACKA SAMT
FÖRÄNDRING AV VÄGHÅLLNINGSANSVAR

2015-03-04
Laga kraft: 2015-04-09
Giltig till: 2020-12-31
Registrerad: 2019-01-10

0139-P2019/1
01TRV TRV 2014/80342

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN 2008-11-25

Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2019-11-20

0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2006-10-08 L2017:2474

10000702770001
Fornlämning Registrerad: 2006-10-08 L2017:2475

10000702780001
Fornlämning Registrerad: 2006-10-08 L2017:3503

10000701140001

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
LANTBRUKSENHET, BEBYGGD ENBART MED
EKONOMIBYGGNAD (122)
137602-5
Taxeringsdel som avser del av registerfastighet ich ingår i
sammanföring

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
9 698 000 SEK 3855631 kvm
Ingående värden Värde Areal
Skogsmark 2 283 000 SEK 31 ha
Skogsmark avvr. 1 089 000 SEK 179 ha
Skogsimpediment 63 000 SEK 21 ha
Åkermark 5 203 000 SEK 87 ha
Betesmark 536 000 SEK 29 ha
Ekonomibyggnad 524 000 SEK
Övrig mark 84 ha
Samtaxering för registerenheter
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 8:18
UPPLANDS-BRO STORA TINGSVIKEN 1:1
UPPLANDS-BRO SVARVVIKEN 1:1
UPPLANDS-BRO TÅNG 2:3
UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:1
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 2:11
UPPLANDS-BRO HÄLLKANA 1:1
UPPLANDS-BRO LILLA TINGSVIKEN 1:1
UPPLANDS-BRO LEJONDAL 2:2
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 6:12
UPPLANDS-BRO SVARVVIKEN 1:2
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 2:1
UPPLANDS-BRO ASPVIK 1:4
UPPLANDS-BRO FRÖLUNDA 6:5
UPPLANDS-BRO FINNSTA 1:2
UPPLANDS-BRO BRO-RÅBY 3:128
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 5:11
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
c/o Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Skog med avverkningsrestriktioner 301316060
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
1 089 000 SEK 179 ha 104
Värde före ev. justering Samfällt mark
1 324 000 SEK Belägen på samfälld mark
Värderingsenhet ekonomibyggnad 205191045
Taxvärde Riktvärdeområde
524 000 SEK 1012
Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår
637 000 SEK
Byggnadsyta Byggnadsvolym Byggnadskategori

(11) Djurstall, maskinhall mm,4248 kvm
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TAXERINGSINFORMATON
värdeår före 1980
ekonomibyggnader (60)

Under byggnad Beskaffenhetsklass Beskaffenhetspoäng
Nej Enklare (3)
Värderingsenhet betesmark 205190045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
536 000 SEK 29 ha 1012
Värde före ev. justering Beskaffenhet
652 000 SEK (4) 30 % lägre avkastning och

kvalitet än normalt i
värdeområdet

Värderingsenhet åkermark 205189045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
434 000 SEK 8 ha 1012
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
528 000 SEK (4) Sämre än normalt (3) Otillfredsställande
Värderingsenhet åkermark 205188045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
4 769 000 SEK 79 ha 1012
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
5 800 000 SEK (3) Normal godhet (2)

Tillfredställande/Självdränerad
Värderingsenhet skogsimpediment 205187045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
63 000 SEK 21 ha 104
Värde före ev. justering Beskaffenhetsklass
77 000 SEK
Värderingsenhet skog 205186045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
2 283 000 SEK 31 ha 104
Värde före ev. justering Bonitet
2 776 000 SEK 6.9
Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv
181 kbm/ha 30 kbm/ha
Godhetsklass Kostnadsklass Kostnadspoäng
(C) Normal godhet
Taxeringsenhet Taxeringsår
LANTBRUKSENHET, BEBYGGD ENBART MED
EKONOMIBYGGNAD (122)
146634-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2017

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
3 558 000 SEK 605615 kvm
Ingående värden Värde Areal
Skogsmark 1 626 000 SEK 23 ha
Skogsimpediment 3 000 SEK 1 ha
Åkermark 1 722 000 SEK 24 ha
Ekonomibyggnad 207 000 SEK
Övrig mark 38 ha
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
c/o Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet ekonomibyggnad 218602045
Taxvärde Riktvärdeområde
207 000 SEK 1012
Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår
234 000 SEK 1989
Byggnadsyta Byggnadsvolym Byggnadskategori
100 kvm (32) Maskinhall,

gårdsverkstad och liknande,
värdeår 1980 --

Under byggnad Beskaffenhetsklass Beskaffenhetspoäng
Nej Bättre (1)
Värderingsenhet åkermark 218601045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
1 722 000 SEK 24 ha 1012
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
1 944 000 SEK (2) Bättre än normalt (2)

Tillfredställande/Självdränerad
Värderingsenhet skogsimpediment 301063721
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
3 000 SEK 1 ha 104
Värde före ev. justering Beskaffenhetsklass
3 000 SEK
Värderingsenhet skog 300671790
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
1 626 000 SEK 23 ha 104
Värde före ev. justering Bonitet
1 835 000 SEK
Virkesklass Virkesförråd
6 183 kbm/ha
Godhetsklass Kostnadsklass Kostnadspoäng
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ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UPPLANDS-BRO HUSBY GA:1
Samfälligheter Andel
UPPLANDS-BRO BRO PRÄSTGÅRD S:1 14,3212%
UPPLANDS-BRO HUSBY S:2 14,3212%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:3 21,2278%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:7 14,3212%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:8 14,3212%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:9 2,4572%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:1 21,2278%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:2 14,3212%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:3 21,2278%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:4 14,3212%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:5 2,4572%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:6 67,5142%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:7 67,5142%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:8 47,0000%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:3 14,3212%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:4 14,3212%

SKATTETAL
SKATTETAL I HÄRNEVI SKIFTESLAG:2346/6750 MTL

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1954-06-11 01-BRE-287
Anläggningsåtgärd 1984-02-16 0139-84/2
Fastighetsreglering 1984-06-29 0139-84/9
Ledningsåtgärd 1985-03-28 0139-85/2
Fastighetsreglering 1988-09-29 0139-88/21
Fastighetsreglering 2003-03-19 0139-03/2
Fastighetsreglering 2005-12-21 0139-05/40
Ledningsåtgärd 2006-02-23 0139-06/2
Fastighetsreglering 2006-04-25 0139-05/42
Fastighetsreglering 2007-02-01 0139-06/35
Fastighetsreglering 2008-01-08 0139-07/2
Gränsutmärkning fullföljd 2009-03-03 0139-06/35
Anläggningsåtgärd 2009-06-23 0139-08/31
Anläggningsåtgärd 2009-12-15 0139-07/8
Anläggningsåtgärd 2010-02-24 0139-09/2
Ledningsåtgärd 2013-05-29 0139-13/9
Ledningsåtgärd 2015-12-08 0139-15/10

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
A-BRO KOCKBACKA 2:1 1982-10-01 0139-82/6

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:10, 4:11, 4:16, 6:10, 7:13, 8:14
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 1:1
UPPLANDS-BRO KOCKTORP 2:1



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 2:1 Sidan 5 av 5
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2019-11-25 13:05

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:15000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
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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 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

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

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

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

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 



 

 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Henric Carlson 

Planchef 

Planavdelningen 

+46 8-581 691 31 

henric.carlson@upplands-bro.se 

2020-04-01 KS 20/0341  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Fördelningsstation i Bro 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge tillväxtchefen i uppdrag att ta fram 

detaljplan för Fördelningsstation i Bro 

Sammanfattning 

För att stärka kapaciteten i elnätet i kommunen och i regionen har Vattenfall 

Eldistribution AB framfört ett önskemål om att uppföra en ny 

fördelningsstation vid Bro trafikplats.  

Platsen är redan i dagsläget starkt påverkad av störning från E18 och är därför 

lämplig för denna typ av anläggning som inte är tänkt att vara tillgänglig för 

allmänheten. Dock är det viktigt att den får en god gestaltning då den kommer 

att vara väl synlig från E18. 

Anläggningen föreslås i ett område med ett visst naturvärde. En anpassning till 

platsen behöver studeras vidare. Med en sådan anpassning bör negativa 

konsekvenser ur ekologisk synvinkel kunna bli små. 

Förslaget bedöms ligga i linje med kommunens Översiktsplan 2010 som pekar 

ut området som ”ny industri”. 

Det är ett angeläget samhällsintresse att ha en hög driftssäkerhet av elen i 

kommunen och i regionen. Den plats som är föreslagen bedöms som lämplig 

för anläggningen. I den kommande planprocessen är det viktigt att se 

anläggningen ger ett bra intryck från det exponerade läget längs E18. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2020 

 Plandirektiv för Fördelningsstation i Bro, den 1 april 2020 

Ärendet 

För att stärka kapaciteten i elnätet i kommunen och i regionen har Vattenfall 

Eldistribution AB framfört ett önskemål om att uppföra en ny 

fördelningsstation vid Bro trafikplats.  

Platsen är redan i dagsläget starkt påverkad av störning från E18 och är därför 

lämplig för denna typ av anläggning som inte är tänkt att vara tillgänglig för 
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allmänheten. Dock är det viktigt att den får en god gestaltning då den kommer 

att vara väl synlig från E18. 

Anläggningen föreslås i ett område med ett visst naturvärde. En anpassning till 

platsen behöver studeras vidare. Med en sådan anpassning bör negativa 

konsekvenser ur ekologisk synvinkel kunna bli små. 

Förslaget bedöms ligga i linje med kommunens Översiktsplan 2010 som pekar 

ut området som ”ny industri”. 

Det är ett angeläget samhällsintresse att ha en hög driftssäkerhet av elen i 

kommunen och i regionen. Den plats som är föreslagen bedöms som lämplig 

för anläggningen. I den kommande planprocessen är det viktigt att se 

anläggningen ger ett bra intryck från det exponerade läget längs E18. 

Ett plandirektiv har tagits fram för att tydligare beskriva de frågor som är 

viktiga att bevaka i en kommande planprocess. 

Barnperspektiv 

Förslaget förväntas inte få några direkta konsekvenser för barn- och ungdomar.  

 

 

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

 

 

Bilagor 

1. Plandirektiv för Fördelningsstation i Bro, den 1 april 2020 

 

 

Beslut sänds till 

 Vattenfall Eldistribution AB 
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Plandirektiv för Fördelningsstation i Bro  
 

 
  
 

Fastighetsbeteckning 
Den föreslagna platsen ligger inom fastigheten Bro-Råby 3:128 

Fastighetsägare 
Upplands-Bro kommun 

Förfrågan från 
Vattenfall Eldistribution AB 

Önskad åtgärd  
Vattenfall har ett behov av att bygga en fördelningsstation i Bro för att stärka 
kapaciteten i elnätet. 
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Bildmontage med förslaget inlagt i flygfoto. 
 

Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
På den tilltänkta platsen finns i dagsläget en ungskog som är planterad av 
kommunen för att skapa ett tillskott av lövskog. Intill platsen finns en 
handelsetablering. 
 

Landskapsbild och stadsbild 
Platsen ligger alldeles intill E18 och är starkt påverkad av vägen och den 
intilliggande trafikplatsen med dess ramper. Platsen är väl synlig från 
motorvägen. 

Kulturhistoriska värden/ Fornminnen 
Platsen har inga särskilda kulturhistoriska värden och inga fornlämningar finns. 
(enligt sökning på fornsök, Riksantikvarieämbetet). 
 

Natur 
I området finns de högsta naturvärdena i den södra delen och i brynzonen 
mellan skogen och fältet. Exempel på värdefull natur är äldre tallar och gran, 
ek och lövträdsrika bryn samt marksvamp och tallticka.  
I det område som föreslås finns också en planterad ungskog.  
Intill området ligger Sätrabäcken. 
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Vatten 
Inga dikningsföretag påverkas. Området avvattnas till Sätrabäcken och vidare 
till Broviken. Området ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde. Området 
består i dagsläget av naturmark så en ökad hårdgörning av marken kan få en 
viss påverkan på dagvatten. Inget strandskydd är aktuellt. 

Buller 
Platsen är redan kraftigt bullerpåverkad. Verksamheten beräknas inte tillföra 
någon betydande bullerstörning och den är heller inte känslig för buller.  

Riskfrågor 
Den tänkta placeringen är i närheten av E18 som är transportled för farligt 
gods. Anläggningen kan också alstra elektromagnetisk strålning. Avståndet till 
närmaste personintensiva verksamhet är långt. 

Ledningar 
Eventuella ledningar ska följas upp under planprocessen. 

Tillgänglighet 

En tillfartsväg måste till för att området ska vara möjligt att nå med bil. Någon 
allmän tillgänglighet är inte önskvärd.  
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Förhållningssätt 

RUFS 
Platsen är utpekad för terminal och anläggning i RUFS 2050  

Översiktsplanen 
Platsen är utpekad för ny industri i ÖP 2010  
 
Den föreslagna verksamheten bedöms ligga i linje med det som föreslås i 
Regionalplanen och i Översiktsplanen 

Riksintressen 
E18 är ett riksintresse för kommunikation. 

Gällande plan för området 
 

 
Översikt gällande planer 
 
Ingen gällande plan finns för platsen. Direkt väster om platsen finns plan 
Ä0501 för industri och handel. Söderut finns plan 0302 för idrottsanläggning.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden för Ä0501 är till 2021-07-15. Genomförandetiden för 0302 
upphörde 2008-06-17 
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Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 
medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 
konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 
Anläggningen föreslås i ett område med ett visst naturvärde. En anpassning till 
platsen behöver studeras vidare. Med en sådan anpassning bör negativa 
konsekvenser ur ekologisk synvinkel kunna bli små. I området finns också 
planterad ungskog. Om marken där denna ligger behöver tas i anspråk så 
behöver det kompenseras för. För att komma till området måste Sätrabäcken 
passeras. En brolösning måste väljas som inte påverkar naturvärden i denna. 

Sociala konsekvenser 
Platsen är redan i dagsläget starkt påverkad av störning från E18 och är därför 
lämplig för denna typ av anläggning som inte är tänkt att vara tillgänglig för 
allmänheten. Dock är det viktigt att den får en god gestaltning då den kommer 
att vara väl synlig från E18. 

Barnkonsekvenser 
Förslaget förväntas inte få några direkta konsekvenser för barn- och ungdomar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Anläggningen som planeras ses som nödvändig för att stärka kapaciteten i 
elnätet för hela kommunen. Redan i dagsläget är kapaciteten ansträngd. 
Konsekvenserna av att genomföra den tänkta planen ses därför som 
nödvändiga för att bibehålla hög säkerhet i elleveransen.  

 

 

Utlåtande 
Det är ett angeläget samhällsintresse att ha en hög driftssäkerhet av elen i 
kommunen och i regionen. Den plats som är föreslagen bedöms som lämplig 
för anläggningen. I den kommande planprocessen är det viktigt att se till att 
placering blir väl anpassad utifrån de naturvärden som finns och att den ger ett 
bra intryck från det exponerade läget längs E18.  
 

Kommande utredningar 
I dagsläget finns det inte någon särskild utredning som bedöms nödvändig. De 
frågor som har belysts i detta plandirektiv bör kunna hanteras inom planarbetet. 
Dock kommer det att vara viktigt att ta in åsikter från personer som har expertis 
inom specialområden, både inom kommunen och externt. 
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Tidplan och prioritering 
Det är angeläget att en planprocess kan gå snabbt. Ett antagande av planen bör 
kunna ske under första halvan av 2021. 
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Aktualisering av planprioritering - April 2020 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att arbetet med detaljplaner under våren 

och sommaren 2020 och tills nästa beslut, ska ske efter den planprioritering 

som finns redovisad som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har att hantera ett stort antal 

ärenden. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer 

som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service.  

I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 

prioritera. Ambitionen är att aktualisera denna tre gånger om året för att 

löpande ge en bild av vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser under den 

närmaste tiden. 

Planprioriteringen är upplagd så att projekten är redovisade utifrån fyra 

prioriteringsnivåer. Därefter är en kolumn med en bedömning om en förväntad 

tidpunkt för när nästa steg i planprocessen kan tas. Slutligen beskrivs varje 

projekt kortfattat. 

Vid denna aktualisering av planprioritering har även en prioritering getts till ett 

antal projekt som ännu inte har fått planuppdrag. Dessa beräknas behandlas vid 

nästkommande SBU. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2020 

 Förslag till Aktualisering av Planprioritering – SBU 200415 

Ärendet 

Planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har att hantera ett stort antal 

ärenden. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer 

som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service.  
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I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och kommunens politiker om vilka ärenden som är 

viktigast att prioritera. Ambitionen är att aktualisera denna tre gånger om året 

för att löpande ge en bild av vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser 

under den närmaste tiden. Då planarbetet styrs av omständigheter som ofta är 

svåra att kontrollera kan det ändå bli så att utfallet blir annorlunda än det som 

föreslås men dokumentet är viktigt dels för att kunna planera avdelningens 

arbete och för att kunna kommunicera med de exploatörer som kommunen 

samarbetar med. 

Planprioriteringen är upplagd så att projekten är redovisade utifrån de fyra 

prioriteringsnivåerna. Därefter är en kolumn med en bedömning om en 

förväntad tidpunkt för när nästa steg i planprocessen kan tas. Slutligen beskrivs 

varje projekt kortfattat. 

Vid denna aktualisering av planprioritering har även en prioritering getts till ett 

antal projekt som ännu inte har fått planuppdrag. Dessa beräknas behandlas vid 

nästkommande SBU. 

Projekten i planprioriteringen är klassificerade enligt följande: 

Prioritet 1: Högsta prioritet och de projekt som kontorets resurser främst ska 

koncentreras till. Dessa planer ger möjlighet att utveckla tätorterna och 

näringslivet. De ger också förutsättningar för satsningar i offentlig service. Det 

har också varit en viktig förutsättning att ge högsta prioritet åt planer som 

förväntas vara möjliga att genomföra under nuvarande mandatperiod. 

Prioritet 2A: Även dessa planer är angelägna och ska handläggas aktivt men 

med en möjlighet att anpassa handläggning utifrån tillgängliga resurser. 

Prioritet 2B: Dessa planer handläggs också aktivt men är oftast av en mer 

administrativ karaktär som gör att de varken är lika tidskritiska eller lika 

resurskrävande som de planer som har högre prioritet. 

Prioritet 3: Dessa planer har antingen ett begränsat allmänvärde och får stå 

tillbaka vid tillfällen av resursbrist. De kan också av olika anledningar vila i 

väntan på besked utan vilka arbetet inte kan komma vidare. 

Prioritet 4: Dessa planer handläggs inte aktivt då förutsättningarna ändrats och 

de antingen behöver omformuleras eller avslutas. 

Sist i planprioriteringen redovisas en lista över inkomna förfrågningar eller 

diskussioner som kan leda till kommande uppdrag. 

Barnperspektiv 

Ambitionen är att de uppdrag som får högst prioritet ska avspegla de projekt 

som har högst allmännytta. Där är möjligheten att skapa goda livsmiljöer för 

barn och ungdomar av stor betydelse liksom att skapa goda förutsättningar för 
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kommunens möjligheter att erbjuda god offentlig service i form av förskolor, 

skolor samt kultur- och fritidsaktiviteter.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

Bilagor 

 Förslag till Aktualisering av Planprioritering – SBU 200415 
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Prioritet 
1 

Detaljplan Möjligt nästa 
beslut 

Kommentarer till planerna 

1 Viby Samråd Kv.2 2020 Planen syftar till att ställa om fastigheten Viby 19:3 där Coop tidigare hade en butik i Brunna till 
ett område med både bostäder och offentlig och kommersiell service. I dagsläget tillåter 
detaljplanen handel. KS gav planuppdrag 2015. Därefter har ett planarbete påbörjats där det är 
viktigt att utreda förutsättningarna för bostäder i ett område med ett flertal riskkällor och vad 
som efterfrågas på platsen när ett nytt område utformas. En medborgardialog har genomförts. 
Planområdet omfattar cirka 11 hektar. I planuppdraget angavs aldrig någon siffra för hur många 
bostäder som kunde vara aktuella men i en tillhörande trafikutredning angavs siffran 400-500. I 
de diskussioner som har förts sedan dess har antalet ökat. 
 

1 Tång 2:5, (Tidigare Örnäs 1:22, m.fl.) Samråd kv.3 2020 Planen syftar till att utöka Brunna industriområde i anslutning till den fastighet där ICA 
Fastigheter bygger ett e-handelslager. Den kommer delvis att ta mark i anspråk som i dagsläget 
är en del av Kungsängens Golfklubbs banor. Positivt planbesked lämnades under hösten 2018 för 
att möjliggöra att slå ihop två fastigheter som idag delas av allmän väg. Därefter har ett nytt 
planbesked lämnats under sommaren 2019 med ett delvis ändrat planområde. 
 
 

2A 1 Härnevi 8:10     --- Ett allmänt hållet planuppdrag finns för fastigheten Härnevi 8:10 i Bro. (Direkt söder om 
Finnstarondellen). Tillsammans med den omgivande kommunala marken skulle platsen kunna 
vara lämplig för en skoletablering med närhet till Bro IP. Planarbetet är i ett uppstartsskede. 
 

2A  1 Säbyholm 5:1 m.fl. Granskning Kv. 1 
2020 

Planen syftar till att möjliggöra cirka 100 bostäder med anpassning till den kulturhistoriska 
miljön runt Säbyholm. De byggnader som tidigare användes till internatskola har redan ställts 
om till bostäder. Området omfattar även viss verksamhet och service i form av förskola och 
skola. Planarbetet inleddes 2013 med ett planprogram och ett samråd genomfördes under hösten 
2018. 
 

NYTT 1 Tammsvik Beslut om 
planuppdrag Kv. 2 
2020 

Vid konferensanläggningen Tammsvik finns ett intresse för att komplettera med fler byggnader. 
I en ansökan om planbesked finns beskrivet hur området skulle kunna utvecklas till en ekoby. 
Dessutom finns idéer om att också bygga ett trygghetsboende samt att utveckla anläggningen 
med fler byggnader som skulle ge möjlighet att satsa på en spa-del. 
 

Prioritet 
2A 

Detaljplan Möjligt nästa 
beslut 

Kommentarer till planerna 

1 2A Korsängen (Korsängen 1:21, 1:41 m.fl.) Samråd Kv. 3-4 
2020  
 

Planen syftar till att ställa om Kungsängens gamla idrottsplats till ett område med bostäder och 
service på ett sätt som harmonierar med både intilliggande bostäder, Ekhammarsskolan och 
kulturmiljön runt kyrkan. Projektet lämpar sig för markanvisningstävling då marken i huvudsak 
är kommunägd. Planprogram godkändes och detaljplaneuppdrag gavs av KS i mars 2012. 
Planområdet omfattar cirka 13 hektar. I samband med att detaljplaner i området tas fram måste 
en helhetslösning presenteras. 
 

1 2A Tibbleängen, Kungsängens-Tibble 1:470 Antagande Kv. 2-3 Syftet med planen är att möjliggöra bostäder vid Tibbleängen i Gröna dalen. Ett planförslag har 
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lyfts för antagande men återremitterats för att se över förskolans placering och vånigshöjderna. 
Det är nu aktuellt att ta fram ett reviderat förslag för en ny granskning. Storleken på området är 
cirka 8 hektar. Planen möjliggör cirka 110 lägenheter i flerbostadshus och cirka 65 
markbostäder. 
 

1  2A Ådö skog, Ådö 1:92-93 och Ådö Stora Lugnet m.fl. Samråd Kv. 3 2020 Länsstyrelsen har förelagt kommunen att dra ut kommunalt VA till Ådöhalvön för att höja 
vattenkvalitén i Mälaren. Som ett resultat av detta har ett planarbete påbörjats för att ge nya 
förutsättningar för ett område som i dagsläget dels är planerat för fritidshusbebyggelse och dels 
är oplanerat. Ett tidigare planarbete som omfattade hela området har avslutats och nya 
planuppdrag för tre separata planer finns sedan 2018. Planerna syftar till att ge möjlighet till 
större byggrätter samt att reglera förutsättningarna för avstyckningar i området. En 
medborgardialog för att reda ut förutsättningarna för planen planeras till våren 2020. 
 

NYTT 2A Fördelningsstation i Bro --- Vid trafikplatsen i Bro finns en önskan om att uppföra en fördelningsstation. Stationen är viktig 
för att förstärka kapaciteten i elnätet. En viktig aspekt att bevaka under planprocessen är att 
gestaltningen av anläggningen stämmer in på platsen. 
 

NYTT 2A Gröna udden Beslut om 
planuppdrag Kv. 2 
2020 

Nära stationen i Kungsängen finns en ansökan om att ta fram en detaljplan som skulle ge 
möjlighet att bygga ett tiotal radhus på en av de större fastigheterna i området. Under planarbetet 
kommer det bli viktigt att ta ställning till kulturmiljön i området samt strandskydd. 
 

NYTT 2A Bro park Beslut om 
planuppdrag Kv. 2 
2020 

Ett intresse finns för att ändra delar av planen för galoppbanan för att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse. Från verksamhetens sida önskar man kunna erbjuda boende till personer som 
är knutna till verksamheten. 
 

3 2A Härnevi 29:1 --- Planen syftar till att undersöka möjligheten till en utökning av antalet bostäder öster om 
Kockbacka. Ett större område har undersökts i en förstudie och planen bör utökas till att omfatta 
mer än bara en fastighet.  Planarbetet är i ett uppstartsskede. 
 

2A Vattentornsparken (del av Kungsängens kyrkby 4:269)    --- Ett planuppdrag har getts för att studera möjligheten att förtäta med låg bostadsbebyggelse längs 
Bergvägen. I ett första steg måste ett plandirektiv formuleras. 
 

2A Ekhammars gård, (Ekhammar 4:211, 4:269) Samråd Kv. 3  2020 Planen syftar till att ge möjlighet för markbostäder i området runt Ekhammars gård i närheten av 
Kungsängens kyrka. Ett program var ute för samråd under våren 2017. Resultatet av detta ska 
bearbetas för att sedan ligga till underlag för den kommande detaljplanen. Kommunen äger mark 
som avses att föras över till grannfastigheten för att bättre möjliggöra utveckling av området. 
Detta är cirka 3 hektar stort och omfattar cirka 50 bostäder. 
 

2A Trumpetartorp Granskning Kv.4 
2020 

Planen syftar till att ge möjlighet till ett tankställe och en snabbmatsrestaurang vid trafikplats 
Kockbacka. Ett samrådsförslag var ute under sommaren 2019. En viktig fråga att arbeta vidare 
med är upphävande av strandskydd. 
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2A Planändring Norrboda-Brunna handelsområde Granskning Kv. 3-4 
2020 

Markägaren önskar se en förändring i planen för handelsområdet med ett ökat antal bostäder och 
en komplettering av handelsområdet med fler och mindre butiker och fler bostäder. 
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i oktober 2016 och tog under hösten 2019 beslut 
om samråd. En komplikation i planarbetet är att planen fortfarande har en pågående 
genomförandetid. 
  

2A Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) Samråd Kv. 3-4 
2020 

Planuppdrag gavs under våren för en utökad bostadsbebyggelse i närheten av Bro Hofs golfbana. 
Denna bebyggelse bör anknyta dels till utbyggnaden av Tegelhagen, dels till Bro IP. 
 

2A Täppan Granskning Kv. 3-4 
2020 
  

Planen syftar till att möjliggöra för en förtätning med 3-4 våningshus mittemot Härneviskolan i 
Bro. På platsen finns i dagsläget ett växthus som inte längre är bruk samt intilliggande villor.   
För cirka 90-120 bostäder mittemot Härneviskolan i Bro. Området är cirka en hektar. 
 

2A Viktor Jonsson-huset, Bro prästgård 6:29 Samråd Kv. 3-4 
2020 

Planen syftar till att möjliggöra renovering och en förtätning med nya bostäder i 3-4 våningar 
runt det s.k. Viktor Jonsson-huset i Bro. Ett planuppdrag gavs under sommaren 2019. 
 

2B  2A Infartsparkering i Bro Samråd Kv. 2 2020 I samband med att Tegelhagen byggs ut krävs en ökning av antalet infartsparkeringsplatser i Bro. 
I uppdraget ingår att undersöka olika platser runt Bro station och ta ställning till var det kan vara 
lämpligt att ha en infartsparkering. I ett första steg kan en förstudie presenteras. 
 

2B  2A Ålsta-Aspvik-Ensta    --- Området är ett förtätnings- och omvandlingsområde. Ett förslag till detaljplan var ute på samråd 
under våren 2013.  Sedan dess har en plan med liknande förutsättningar har avslutats på 
Ådöhalvön och en FÖP för landsbygden antagits där tätortsavgränsningen dragits om så att 
planområdet nu ligger utanför tätorten. Därför måste förutsättningarna för planen omprövas. 
Detta kommer att ske i dialog med de boende i området. 
 

2B 2A Eriksberg-Raskeboda Planuppdrag Kv. 3 
2020 

Ett planbesked är förmedlat under våren 2018. En önskan finns från ett antal fastighetsägare i 
området för att möjliggöra avstyckningar i området. Området är tänkt att anslutas till det 
kommunala VA-nätet. Efter tidiga möten med representanter för fastighetsägare i området har 
fler intressenter anmält intresse för att ta fram en detaljplan och ett uppdrag måste formusleras 
som tar ett helhetsgrepp över området. 
 

Prioritet 
2B 

Detaljplan Möjligt nästa 
beslut 

Kommentarer till planerna 

2A 2B Örnäsområdet --- Ett program finns för Örnäsområdet som pekar ut områden både för bostäder och verksamheter. 
Programmet omfattar cirka 200 lägenheter i ett område som totalt är 76 hektar. I ett tidigt 
skissarbete har verksamhetsdelen minskats och bostadsdelen ökats. 
 

2A 2B Ändring av delar av Brogård 1:88  Granskning Kv. 1 
2020 

Planen syftar till att skapa tydliga förutsättningar utifrån de domar som har fallit avseende bl.a. 
gräns mellan naturreservatet och golfbanan. Under detta arbete har det även arbetats in ett antal 
ändringar av ursprungsplanen. Ett samrådsförslag var ute under hösten 2018. 
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2A 2B Trädgårdsstaden i Bro, östra delen --- En första etapp av Trädgårdsstaden i Bro har vunnit laga kraft och projektering har påbörjats. En 
fortsatt detaljplaneläggning utifrån de direktiv som redan har arbetats fram sker parallellt med att 
frågan om hur infartsparkering ska lösas i Bro bearbetas. I den strukturplan som arbetats fram är 
det ritat cirka 200 bostäder i den västra etappen i en blandning av flerbostadshus och 
markbostäder. Marken är i huvudsak kommunalägd. 
 

2A 2B Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa Skoga) Granskning Kv. 2 
2020 

Den kommunägda Villa Skoga är i behov av underhåll. Då lokalen är svår att anpassa för 
kommunala ändamål finns ett beslut om att sälja byggnaden. Dock måste en planändring till då 
fastigheten idag omfattas av en s.k. A-bestämmelse (”Allmänt ändamål”). I samband med att 
denna ändring görs undersöks byggnadens kulturhistoriska värde med målet att införa 
skyddsbestämmelser som inte hindrar en annan användning av byggnaden. 
 

2A 2B Brunna industriomr, Viby 19:9 och 19:12 m fl (Arken 
mm)  

--- En ändring av användningen i detaljplanen krävs för att ge möjlighet för Församlingen Arken att 
bedriva sin verksamhet i befintliga lokaler. I dagsläget finns ett tillfälligt bygglov. Närheten till 
riskverksamheter är en komplikation i planarbetet. 
 

NYTT 2B Ekhammar 4:507 (Kasmo) Beslut om 
planuppdrag Kv. 2 
2020 

Närmast E18 i Kasmo industriområde finns en tomt med gällande plan för industri. En ansökan 
finns om att ändra planen så att möjlighet ges att uppföra en byggnad för ett gym. Anläggning 
kompletterar Kungsängens IP på ett naturligt sätt. 
 

NYTT 2B Sylta 2:22 Beslut om 
planuppdrag Kv. 2 
2020 

En ansökan finns om att ge möjlighet att stycka två bostadsfastigheter. Då den ursprungliga 
fastigheten är ett av områdets större borde detta kunna vara möjligt utan att störa 
helhetsintrycket. 
 

3 2B  Klövberga (Bro-Önsta 2:10 och del av Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5) 

 Detaljplanen omfattar mark för verksamheter och ev. kompletterande handel/service. 
Synergieffekter med E.ONs planerade kraftvärmeverk söks. Dialog har förts med Trafikverket 
angående anslutning till väg 840. 
 

3 2B Norra Stäksön   Ett förslag till planprogram var ute under sommaren 2015. Då frågan om omfattningen av 
strandskyddet fortfarande är olöst har planarbetet stannat upp. 
 

2B Ekhammar 4:405 och 4:269, (Pärlan) --- En ändring av användningen krävs för att möjliggöra för befintlig förskoleverksamhet. Tillfälligt 
bygglov finns. 
 

2B Planändring för gruppboende, Finnsta 2:25 --- En ändring av detaljplanen krävs då befintlig byggnad delvis är planstridig. Tillfälligt bygglov 
finns. 
 

2B Ullevi gamla tomt.  Del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5 
och Bro-Skällsta 1:38, m.fl. 

--- Detaljplanen omfattar mark för verksamheter. Inriktningen är att möjliggöra för mindre 
verksamhetstomter. Marken är kommunägd.  
 

2B Klöv och Lilla Ullevi 1:23 (Woody) Samråd Kv. 2 2020 En ändring av detaljplanen krävs då befintlig byggnad delvis är planstridig. Tillfälligt bygglov 
finns. 
 



Aktualisering av Prioritering av pågående planuppdrag i Upplands-Bro kommun, KS SBU 2020-04-15. Ny text markeras i blått 

5 
 

 
 

Prioritet 
3 

Detaljplan Möjligt nästa 
beslut 

Kommentarer till planerna 

2B 3 Björknäs 1:3 m.fl.    --- En anpassning av planen krävs för att kunna utveckla området runt Björknäs camping. 
Planarbetet är avhängigt av ett kommunalt övertagande av Ådövägen från Trafikverket. 
 

3 Södra Finnsta (Finnsta 1:14 m.fl.)    --- Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 om planuppdrag. Området är i behov av renovering 
och i samband med en sådan föreslås förtätningar. En viktig förutsättning för en tillkommande 
bebyggelse är att studera hur en omdaning av Enköpingsvägen kan göras och att beakta 
möjligheten att skapa en mer varierad bebyggelse i ett område som präglas av en viss 
enformighet. 
 

3 Lennartsnäs 2:2     Planen syftar till att undersöka möjligheten till bostadsbebyggelse vid Lennartsnäs slott. 
 

3 Kungsängens kyrkby 2:95 och 2:9 Ekhammar särskola 
 

 Ett planuppdrag finns för att skapa möjlighet för att skapa permanenta byggnader för särskola 
vid Ekhammarsskolan.  
 

3 Trädgårdsstaden, västra delen  En första etapp av Trädgårdsstaden i Bro har vunnit laga kraft och projektering har påbörjats. I 
samband med den planläggningen togs en strukturplan fram för den västra delen. Nästa ettapp att 
arbetas vidare är den öxtra delen av området.  
 

3 Rankhus, Detaljplaneetapp 1  Ett planprogram för Rankhusområdet godkändes redan 2009. Inriktningen har ändrats en del, 
bl.a. avseende antalet bostäder, men huvuddragen ligger fast. Denna etapp är den första av sju 
planerade och planen omfattar cirka 2400 bostäder. 
Samråd genomfördes under våren 2018. Dialog sker med Trafikverket och Länsstyrelsen för att 
diskutera hur en kommande utbyggnad ska kunna ske utan att påverka E18 negativt.  
 

3 Kasen  Planuppdrag finns för att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse vid Kasmo industriområde. 
 

3 Nygård 2:14 m.fl.  Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra högre byggnader samt mer flexibel användning 
av marken för industri och logistik i Nygårds industriområde. 
 

3 Klövängen  Planen syftar till att undersöka möjligheten att bygga bostäder vid handelsplatsen vid trafikplats 
Bro. 
 

Prioritet 
4 

Detaljplan Möjligt nästa 
beslut 

Kommentarer till planerna 

2A 4 Detaljplan för Köpmanvägen, del av Härnevi 1:71 -- Planuppdrag gavs med intentionen att ta fram en detaljplan för cirka 15-20 lägenheter med 
Upplands-Brohus som byggherre. Därefter har grannfastigheten Härnevi 31:1 förvärvats. Planen 
antogs under februari 2020 men har överklagats. Ingen aktiv handläggning sker och planen 
förväntas övergå till genomförandeskede efter prövning av överklagandet. 
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4 Kocktorp, Förskola öster om Kockbacka  Ett planuppdrag finns för att möjliggöra en förskola öster om Rosenängarna. Området bör kunna 
utvecklas med en ändrad inriktning. 

4 Församlingslokal för Svenska kyrkan i Bro (Del av 
Bro-Råby 3:128 m.fl.) 

 Detaljplanen avser ny församlingslokal för Svenska kyrkan. Intresse finns inte längre från kyrkan 
att driva planen. Däremot bör ett planarbete för området tillsammans med en större del av Bro 
centrum kunna sättas igång. 
 

 Inkomna förfrågningar (kan eventuellt resultera i 
kommande planuppdrag) 

 Kommentar 

 Kungsängens kyrkby 2:13  Intresse finns för  att bygga boende riktat till äldre längs Enköpingsvägen i Kungsängen. 

 Ådö-Sågbacken  Gällande plan för fritidshus har byggrätter anpassade till fritidshusbebyggelse. En 
permanentning finns i området. 

 Komvuxhuset i Kungsängen  Intresse finns för att utveckla byggnaden och i tidiga diskussioner påpekas att platsen bättre 
skulle kunna koppla till Kungsängens centrum. 

 Lennartsnäs 2:9  En diskussion förs kring utveckling av bostäder kopplat till marken som tidigare har hört till 
Lennartsnäs slott. En bostadsbebyggelse skulle kunna komplettera den jordbruksverksamhet som 
finns. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  
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Planchef 
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Kommunstyrelsen 
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Svar på ledamotsinitiativ om utbyggnad av VA 
och detaljplanering för Eriksberg/Raskeboda 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ledamotsinitiativ gällande Eriksberg-

Raskeboda anses besvarat i och med denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 29 januari väckte Camilla 

Jansson (S) ett ärende om att redovisa en tidplan för arbetet med 

planarbete/VA-utbyggnad för området Eriksberg-Raskeboda. Beslutet blev att 

samhällsbyggnadschefen skulle redovisas detta vid Samhällsbyggnadsutskottet 

i april. 

Avseende tidplan för arbetet med att ta fram en detaljplan är dagsläget att ett 

planbesked lämnats till ägare till två fastigheter i området. Vid det tillfället 

gavs också beskedet att en plan beräknades kunna vara antagen tidigast 2025. 

Ett planarbete har påbörjats och tidiga möten har hållits med ägarna till de två 

fastigheter som har planbesked.  

Utöver de två tidigare fastigheterna finns nu ett intresse för planläggning från 

minst ytterligare fyra fastighetsägare, bland annat Bro Markutveckling. Ett 

planarbete måste inledas med att få ett helhetsgrepp över hela området och ett 

sådant arbete för ett större område blir betydligt mer komplext än en 

planläggning för en mindre utveckling.  

En begäran om planuppdrag med plandirektiv som bilaga beräknas kunna vara 

färdigt för behandling i kvartal 3 2020. Med tanke på att uppdraget på detta sätt 

har vidgats är det svårt att ge en prognos över den kommande tidplanen men ett 

antagande enligt det tidigare beskedet, tidigast 2025, bör fortfarande vara 

möjligt.  

Avseende en utbyggnad av VA är området utpekat i kommunens VA-plan med 

en prioritering för utbyggnad i tidsintervallet mellan 2021 och 2026. En sådan 

utbyggnad är direkt avhängig av utgången av detaljplanearbetet och måste 

därför invänta att förutsättningarna för tillkommande bebyggelse reds ut i 

kommande detaljplaneprocess. 
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2020 

 Ledamotsinitiativ den 29 januari. 

 Planbesked  för Eriksberg/Raskeboda, KS § 37 den 7 mars 2018 

Ärendet 

Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 29 januari väckte Camilla 

Jansson (S) ett ärende om att redovisa en tidplan för arbetet med 

planarbete/VA-utbyggnad för området Eriksberg-Raskeboda. Beslutet blev att 

samhällsbyggnadschefen skulle redovisas detta vid Samhällsbyggnadsutskottet 

i april. 

Avseende tidplan för arbetet med att ta fram en detaljplan är dagsläget att ett 

planbesked lämnats till ägare till två fastigheter i området. Vid det tillfället 

gavs också beskedet att en plan beräknades kunna vara antagen tidigast 2025. 

Därefter har planarbetet aktiverats i kommunens planprioritering och tidiga 

möten har hållits med ägarna till de två fastigheter som har planbesked. Utöver 

detta har ett möte hållits med ett flertal av de personer som bor i området för att 

få en initial bild över vilken vilja det finns till utveckling. Utifrån denna träff 

blev det tydligt att det finns ett intresse från fler än de tidigare aktuella två 

fastigheterna. Utöver de två tidigare fastigheterna finns nu ett intresse för 

planläggning från minst ytterligare fyra fastighetsägare, bland annat Bro 

Markutveckling. Ett planarbete måste inledas med att få ett helhetsgrepp över 

hela området och ett sådant arbete för ett större område blir betydligt mer 

komplext än en planläggning för en mindre utveckling. Viktiga frågor att reda 

ut är hur många möjliga avstyckningar som kan vara aktuella och vilken 

påverkan detta kan ha på trafiksituationen. Ett plandirektiv behöver formuleras 

som tar hänsyn till ett större område än det som ursprungligen var tänkt och en 

arbetsform måste utarbetas med ägare till ett större antal fastigheter än tidigare. 

En begäran om planuppdrag med plandirektiv som bilaga beräknas kunna vara 

färdigt för behandling i kvartal 3 2020. Med tanke på att uppdraget på detta sätt 

har vidgats är det svårt att ge en prognos över den kommande tidplanen men ett 

antagande enligt det tidigare beskedet, tidigast 2025, bör fortfarande vara 

möjligt.  

Avseende en utbyggnad av VA är området utpekat i kommunens VA-plan med 

en prioritering för utbyggnad i tidsintervallet mellan 2021 och 2026. En sådan 

utbyggnad är direkt avhängig av utgången av detaljplanearbetet och måste 

därför invänta att förutsättningarna för tillkommande bebyggelse reds ut i 

kommande detaljplaneprocess. 

Barnperspektiv 

Beslut förväntas inte få konsekvenser för barn- och ungdomar.  
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Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 
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