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ANTAL VÅNINGAR AREA I VÅNINGSPLANET LOA

Längd Bredd (KVM)  (KVM)

Corpes de logies 21 18 2 + vind 133 267

2 Boningsrum 14 8,5 1 42 42

Kypare Wärkstad 12 8 1 34 34

Saltbod 36 12,5 1 159 159

Sillsalteri 80 12,5 1,5 353 529

Vedbod 20 10,25 1 72 72

Tranhus 22 18 1 140 140

Jordkällare

Fähus/Foderlada 19 5,5 1 37 37

INNERMÅTT (ALN)
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Kommun Fastighetsbeteckning Adress Köpedatum Köpeskilling Areal Bostadsyta

Access

 utan båt Kommentar

Kungälv VRÅNGHOLMEN 160 Vrångholmen 160 2019-07-15 30 000 000     11 384     260 J Nära Marstrand

Kungälv KLÅVERÖN 3:12 Klåverön 540 2019-03-01 25 000 000     61 750     205 N Fler tomter på ön

Kungälv KLÅVERÖN 2:13 Klåverön 580 2017-09-04 21 000 000     21 929     90 N Fler tomter på ön

Strömstad Rundö 1:13 Rundö 1 2021-07-02 19 800 000     56 471     70 N

Värmdö EKNÖ 1:838 Sandhamn Skogsskär 104 2017-04-28 17 000 000     20 096     35 N

Värmdö HARÖ 2:62 Sandhamn Lisslö 105 2019-08-02 28 400 000     25 371     255 N Fler tomter på ön

Värmdö HARÖ 2:64 Sandhamn Lisslö 110 2020-10-01 36 000 000     10 170     42 N Fler tomter på ön

Värmdö RAMSMORA 1:29 Möja Söderkobb 101 2021-06-23 30 500 000     16 810     52 N

Värmdö BERG 2:97 Möja Stora Mörskäret 101 2021-08-09 27 000 000     26 900     60 N

Värmdö LÖKA 2:25 Möja Lilla Tornö 101 2015-05-29 29 000 000     67 824     200 N

Värmdö MÖJA-LÅNGVIK 2:27 Möja Äspskäret 100 2014-04-28 30 000 000     63 487     113 N Flera öar men endast en bebyggd

Värmdö MÖJA-LÅNGVIK 3:5 Möja Västerö Möja-Långvik 211 2021-03-19 24 000 000     15 545     60 N Ön är större men detta tycks vara enda huset

Värmdö ARGBODA 1:25 Djurö Bergholmarna 105 2020-11-02 25 000 000     22 590     84 N Flera holmar

Värmdö ALSVIK 1:25 Svartsö Brännskäret 111 2021-08-27 15 000 000     18 500     68 N

Värmdö GILLINGE 1:42 Nämdö Tordmulen 113 2020-05-29 27 000 000     11 570     144 N Ön är större men detta tycks vara enda huset

Värmdö VILLINGE 1:4 Nämdö Måskläppan 107 2012-06-29 20 250 000     104 435   55 N

Haninge KYMMENDÖ 1:15 Kymmendö Grötskär 1 2017-11-01 22 000 000     13 000     241 N

Haninge GRÄNÖ 1:78 Stora Båtskobben 1 2020-09-24 26 000 000     37 412     60 N

Värmdö SKÄLSMARA 2:21 Ingarö Bredskären 111,  2021-11-26 75 000 000     57 420     550 N Nära Fastlandet



  

ANTAL VÅNINGAR AREA I VÅNINGSPLANET LOA

Längd Bredd (KVM)  (KVM)

1 Corpes de logies 21 18 2 + vind 133 267

2 2 Boningsrum 14 8,5 1 42 42

3 Kypare Wärkstad 12 8 1 34 34

4 Saltbod 36 12,5 1 159 159

5 Sillsalteri 80 12,5 1,5 353 529

6 Vedbod 20 10,25 1 72 72

7 Tranhus 22 18 1 140 140

8 Jordkällare

9 Fähus/Foderlada 19 5,5 1 37 37

INNERMÅTT (ALN)

Fastighet Pris (KKr) Areal Kr/kvm TA Köpedatum

BRÄNNÖ 5:56 900             16 561         54 2020-10-21

STYRSÖ 3:82 275             26 439         10 2022-07-23

STYRSÖ 2:308 400             14 395         27 2019-08-01

BRÄNNÖ 1:37 m.fl. 75               8 906           8 2021-03-04



  



  

Fastighet Adress Pris Boa Kr/kvm Köpedatum

Styrsö 1:51 Vargö 20 9 000 000        300                  30 000             2014-12-12

Styrsö 1:283 Vargö 6 8 750 000        66                     132 576           2012-04-02

Styrsö 1:335 Vargö 30 1 500 000        90                     16 667             2015-06-01



  

LOA

 (KVM) Kr Kr/kvm

1 Corpes de logies 267 10 870 000             40 781             

2 2 Boningsrum 42 3 595 636               85 700             

3 Kypare Wärkstad 34 2 900 681               85 700             

4 Saltbod 159 10 870 000             68 512             

5 Sillsalteri 529 29 352 000             55 501             

6 Vedbod 72 6 194 162               85 700             

7 Tranhus 140 10 870 000             77 855             

8 Fähus/Foderlada 37 3 157 512               85 700             

77 809 990         60 855          

Värde



  



FOTON



  KARTOR



  KARTOR



Metria FastighetSök - Göteborg Brännö S:86

Sida 1 av 10 2022-08-25

1480K-2012F121.2

038 Allmän+Taxering 2022-08-25

Samfällighet
Beteckning 
Göteborg Brännö S:86

UUID: 
909a6a6f-85ea-90ec-e040-ed8f66444c3f

Senaste ändringen i allmänna delen 
2020-05-25

Nyckel: 
140843162

Län- och kommunkod 
1480

Förvaltning 
Brännö bys samfällighetsförening
Distrikt 
Styrsö 
Socken: Styrsö

Distriktskod 
107038

Läge, karta

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

1 6391909.3 305866.2

2 6391753.7 304577.1

3 6392087.0 304950.1

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 61 1109 kvm 61 1109 kvm

Rättigheter

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning
Avlopp Last Ledningsrätt

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd

Anmärkning:

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Fornlämningar Anmärkning Akt
Fornlämning L1968:9423
Fornlämning L1968:9938

Ändamål
Utmark

Delägare



Metria FastighetSök - Göteborg Brännö S:86

Sida 2 av 10 2022-08-25

Beteckning Andel (%)
Göteborg Brännö 1:4 0,3125
Göteborg Brännö 1:5 0,0771
Göteborg Brännö 1:7 0,0617
Göteborg Brännö 1:8 0,0703
Göteborg Brännö 1:9 0,4683
Göteborg Brännö 1:10 0,3026
Göteborg Brännö 1:12 0,1023
Göteborg Brännö 1:13 0,0385
Göteborg Brännö 1:14 0,0286
Göteborg Brännö 1:15 0,0682
Göteborg Brännö 1:16 0,4394
Göteborg Brännö 1:17 0,3125
Göteborg Brännö 1:18 0,0643
Göteborg Brännö 1:19 0,4734
Göteborg Brännö 1:20 0,3125
Göteborg Brännö 1:21 0,3115
Göteborg Brännö 1:22 0,4063
Göteborg Brännö 1:23 0,2778
Göteborg Brännö 1:24 0,0347
Göteborg Brännö 1:26 0,2917
Göteborg Brännö 1:28 0,0521
Göteborg Brännö 1:29 0,4205
Göteborg Brännö 1:30 0,0348
Göteborg Brännö 1:31 0,6198
Göteborg Brännö 1:32 0,0443
Göteborg Brännö 1:33 0,2812
Göteborg Brännö 1:34 0,1526
Göteborg Brännö 1:35 0,0521
Göteborg Brännö 1:36 0,4167
Göteborg Brännö 1:37 0,0521
Göteborg Brännö 1:38 0,1098
Göteborg Brännö 1:39 0,5000
Göteborg Brännö 1:40 0,2936
Göteborg Brännö 1:41 1,5000
Göteborg Brännö 1:42 0,1875
Göteborg Brännö 1:43 0,1045
Göteborg Brännö 1:44 0,1667
Göteborg Brännö 1:46 0,1865
Göteborg Brännö 1:47 0,0625
Göteborg Brännö 1:49 0,0313
Göteborg Brännö 1:50 0,0586
Göteborg Brännö 1:51 0,6250
Göteborg Brännö 1:52 0,2500



Metria FastighetSök - Göteborg Brännö S:86

Sida 3 av 10 2022-08-25

Göteborg Brännö 1:53 0,2917
Göteborg Brännö 1:54 0,0625
Göteborg Brännö 1:55 0,1021
Göteborg Brännö 1:56 0,1021
Göteborg Brännö 1:57 0,1021
Göteborg Brännö 1:58 0,2791
Göteborg Brännö 1:59 1,1083
Göteborg Brännö 1:60 0,9313
Göteborg Brännö 1:61 0,0386
Göteborg Brännö 1:62 0,1286
Göteborg Brännö 1:63 0,3281
Göteborg Brännö 1:64 0,1334
Göteborg Brännö 1:65 0,7500
Göteborg Brännö 1:66 0,0521
Göteborg Brännö 1:67 0,0521
Göteborg Brännö 1:68 0,0521
Göteborg Brännö 1:69 0,0703
Göteborg Brännö 1:71 0,3958
Göteborg Brännö 1:72 0,1042
Göteborg Brännö 1:74 0,1875
Göteborg Brännö 1:75 0,0174
Göteborg Brännö 1:83 0,2605
Göteborg Brännö 1:84 0,2605
Göteborg Brännö 1:89 0,6252
Göteborg Brännö 1:90 0,1601
Göteborg Brännö 1:91 0,1021
Göteborg Brännö 1:92 0,0976
Göteborg Brännö 1:93 0,0976
Göteborg Brännö 1:94 0,0976
Göteborg Brännö 1:130 0,4279
Göteborg Brännö 2:3 1,8750
Göteborg Brännö 2:6 0,2571
Göteborg Brännö 2:7 0,5000
Göteborg Brännö 2:9 0,0429
Göteborg Brännö 2:10 0,1667
Göteborg Brännö 2:11 0,1250
Göteborg Brännö 2:14 0,6250
Göteborg Brännö 2:16 0,2000
Göteborg Brännö 2:17 0,7624
Göteborg Brännö 2:18 0,2950
Göteborg Brännö 2:19 0,0637
Göteborg Brännö 2:20 0,0637
Göteborg Brännö 2:22 0,7292
Göteborg Brännö 2:23 0,0333



Metria FastighetSök - Göteborg Brännö S:86

Sida 4 av 10 2022-08-25

Göteborg Brännö 2:25 0,0857
Göteborg Brännö 2:26 0,6250
Göteborg Brännö 2:27 0,0136
Göteborg Brännö 2:28 0,2250
Göteborg Brännö 2:29 0,6250
Göteborg Brännö 2:30 0,0015
Göteborg Brännö 2:31 0,4250
Göteborg Brännö 2:32 0,1833
Göteborg Brännö 2:33 0,2542
Göteborg Brännö 2:34 0,2552
Göteborg Brännö 2:36 0,3750
Göteborg Brännö 2:37 0,2000
Göteborg Brännö 2:38 0,2000
Göteborg Brännö 2:39 0,2000
Göteborg Brännö 2:40 0,6000
Göteborg Brännö 2:41 0,6000
Göteborg Brännö 2:42 0,3137
Göteborg Brännö 2:44 0,0857
Göteborg Brännö 2:45 0,0417
Göteborg Brännö 2:46 1,6250
Göteborg Brännö 2:47 1,2500
Göteborg Brännö 2:48 1,0000
Göteborg Brännö 2:49 0,3000
Göteborg Brännö 2:50 0,6250
Göteborg Brännö 2:51 0,2929
Göteborg Brännö 2:52 0,2500
Göteborg Brännö 2:53 0,6250
Göteborg Brännö 2:104 0,1000
Göteborg Brännö 2:141 0,1250
Göteborg Brännö 3:4 0,2031
Göteborg Brännö 3:7 0,3381
Göteborg Brännö 3:8 0,4688
Göteborg Brännö 3:10 0,1705
Göteborg Brännö 3:11 0,0625
Göteborg Brännö 3:12 0,1137
Göteborg Brännö 3:13 0,1875
Göteborg Brännö 3:14 0,7865
Göteborg Brännö 3:15 0,0268
Göteborg Brännö 3:16 0,3334
Göteborg Brännö 3:18 0,3854
Göteborg Brännö 3:19 0,2986
Göteborg Brännö 3:20 0,0139
Göteborg Brännö 3:23 0,0833
Göteborg Brännö 3:24 0,0972



Metria FastighetSök - Göteborg Brännö S:86

Sida 5 av 10 2022-08-25

Göteborg Brännö 3:25 0,2841
Göteborg Brännö 3:26 0,0253
Göteborg Brännö 3:27 0,1641
Göteborg Brännö 3:28 0,0117
Göteborg Brännö 3:29 0,1733
Göteborg Brännö 3:30 0,2605
Göteborg Brännö 3:31 0,0625
Göteborg Brännö 3:32 0,1250
Göteborg Brännö 3:33 0,0972
Göteborg Brännö 3:34 0,8125
Göteborg Brännö 3:35 2,7500
Göteborg Brännö 3:36 0,2604
Göteborg Brännö 3:37 0,7500
Göteborg Brännö 3:38 0,0972
Göteborg Brännö 3:39 0,6250
Göteborg Brännö 3:40 0,5000
Göteborg Brännö 3:41 0,0833
Göteborg Brännö 3:42 0,2812
Göteborg Brännö 3:43 0,5833
Göteborg Brännö 3:44 0,1384
Göteborg Brännö 3:46 0,1733
Göteborg Brännö 3:47 0,2604
Göteborg Brännö 3:48 0,2604
Göteborg Brännö 3:49 0,4167
Göteborg Brännö 3:50 0,5000
Göteborg Brännö 3:51 0,2500
Göteborg Brännö 3:53 0,0625
Göteborg Brännö 3:54 0,0537
Göteborg Brännö 3:55 0,3333
Göteborg Brännö 3:56 0,1815
Göteborg Brännö 3:57 0,0781
Göteborg Brännö 3:58 0,0938
Göteborg Brännö 3:59 0,0972
Göteborg Brännö 3:61 0,0972
Göteborg Brännö 3:62 0,0391
Göteborg Brännö 3:63 1,0000
Göteborg Brännö 3:64 0,8437
Göteborg Brännö 3:66 0,5000
Göteborg Brännö 3:67 0,2500
Göteborg Brännö 3:68 0,2876
Göteborg Brännö 3:214 0,3000
Göteborg Brännö 3:217 0,1885
Göteborg Brännö 4:3 1,0625
Göteborg Brännö 4:7 0,2027



Metria FastighetSök - Göteborg Brännö S:86

Sida 6 av 10 2022-08-25

Göteborg Brännö 4:8 0,3125
Göteborg Brännö 4:9 0,2292
Göteborg Brännö 4:11 0,0541
Göteborg Brännö 4:12 0,2500
Göteborg Brännö 4:13 0,5000
Göteborg Brännö 4:14 0,1875
Göteborg Brännö 4:15 0,3750
Göteborg Brännö 4:16 0,4440
Göteborg Brännö 4:17 0,3557
Göteborg Brännö 4:18 0,1667
Göteborg Brännö 4:19 0,2143
Göteborg Brännö 4:20 0,5500
Göteborg Brännö 4:21 0,0563
Göteborg Brännö 4:22 0,0563
Göteborg Brännö 4:24 0,2222
Göteborg Brännö 4:25 0,0278
Göteborg Brännö 4:27 0,3866
Göteborg Brännö 4:28 0,0833
Göteborg Brännö 4:29 0,0929
Göteborg Brännö 4:30 0,1250
Göteborg Brännö 4:32 0,2642
Göteborg Brännö 4:34 0,0937
Göteborg Brännö 4:36 0,2760
Göteborg Brännö 4:37 0,0260
Göteborg Brännö 4:38 0,0260
Göteborg Brännö 4:40 0,0205
Göteborg Brännö 4:41 0,4375
Göteborg Brännö 4:42 0,1250
Göteborg Brännö 4:43 0,3750
Göteborg Brännö 4:46 0,2713
Göteborg Brännö 4:47 0,5000
Göteborg Brännö 4:48 0,9375
Göteborg Brännö 4:49 0,2786
Göteborg Brännö 4:50 0,0625
Göteborg Brännö 4:51 0,3417
Göteborg Brännö 4:52 0,1917
Göteborg Brännö 4:53 0,0833
Göteborg Brännö 4:54 0,0833
Göteborg Brännö 4:55 0,2642
Göteborg Brännö 4:56 0,3750
Göteborg Brännö 4:58 0,6458
Göteborg Brännö 4:59 0,2500
Göteborg Brännö 4:60 0,0625
Göteborg Brännö 4:61 0,1250



Metria FastighetSök - Göteborg Brännö S:86

Sida 7 av 10 2022-08-25

Göteborg Brännö 4:62 0,0833
Göteborg Brännö 4:63 0,4687
Göteborg Brännö 4:64 0,2167
Göteborg Brännö 4:65 0,2167
Göteborg Brännö 4:66 0,2167
Göteborg Brännö 4:68 0,5000
Göteborg Brännö 4:69 0,0625
Göteborg Brännö 4:70 0,6500
Göteborg Brännö 4:71 0,0562
Göteborg Brännö 4:73 0,0929
Göteborg Brännö 4:74 0,5625
Göteborg Brännö 4:75 0,3750
Göteborg Brännö 4:76 0,9062
Göteborg Brännö 4:77 0,2500
Göteborg Brännö 4:78 0,1875
Göteborg Brännö 4:79 0,3589
Göteborg Brännö 4:80 0,3125
Göteborg Brännö 4:113 0,0833
Göteborg Brännö 4:175 0,1094
Göteborg Brännö 4:192 0,0357
Göteborg Brännö 5:4 0,3750
Göteborg Brännö 5:7 0,5000
Göteborg Brännö 5:8 0,1250
Göteborg Brännö 5:11 0,4696
Göteborg Brännö 5:12 0,1152
Göteborg Brännö 5:13 0,2585
Göteborg Brännö 5:14 0,1367
Göteborg Brännö 5:15 0,0469
Göteborg Brännö 5:17 0,1670
Göteborg Brännö 5:18 0,0304
Göteborg Brännö 5:19 0,1114
Göteborg Brännö 5:20 0,1458
Göteborg Brännö 5:21 0,4062
Göteborg Brännö 5:22 0,3333
Göteborg Brännö 5:23 0,2708
Göteborg Brännö 5:24 0,6673
Göteborg Brännö 5:25 0,5236
Göteborg Brännö 5:26 0,0625
Göteborg Brännö 5:27 0,2470
Göteborg Brännö 5:28 0,0833
Göteborg Brännö 5:29 0,0703
Göteborg Brännö 5:30 0,0703
Göteborg Brännö 5:32 0,4618
Göteborg Brännö 5:33 0,0069



Metria FastighetSök - Göteborg Brännö S:86

Sida 8 av 10 2022-08-25

Göteborg Brännö 5:35 0,0625
Göteborg Brännö 5:37 0,2840
Göteborg Brännö 5:38 0,0556
Göteborg Brännö 5:39 0,1250
Göteborg Brännö 5:40 0,2784
Göteborg Brännö 5:41 0,1892
Göteborg Brännö 5:42 0,1250
Göteborg Brännö 5:43 0,5313
Göteborg Brännö 5:45 0,0595
Göteborg Brännö 5:46 0,1583
Göteborg Brännö 5:47 0,0531
Göteborg Brännö 5:48 0,2156
Göteborg Brännö 5:49 0,0531
Göteborg Brännö 5:50 0,3292
Göteborg Brännö 5:51 0,2327
Göteborg Brännö 5:52 0,0625
Göteborg Brännö 5:53 0,0426
Göteborg Brännö 5:54 0,0556
Göteborg Brännö 5:55 0,2500
Göteborg Brännö 5:56 0,0595
Göteborg Brännö 5:57 0,0556
Göteborg Brännö 5:58 0,3958
Göteborg Brännö 5:60 0,1190
Göteborg Brännö 5:61 0,2056
Göteborg Brännö 5:63 0,5246
Göteborg Brännö 5:64 0,5929
Göteborg Brännö 5:65 0,5676
Göteborg Brännö 5:66 0,0469
Göteborg Brännö 5:67 0,0521
Göteborg Brännö 5:68 0,0521
Göteborg Brännö 5:69 0,0937
Göteborg Brännö 5:70 0,2187
Göteborg Brännö 5:71 0,3437
Göteborg Brännö 5:72 0,0643
Göteborg Brännö 5:73 0,2806
Göteborg Brännö 5:74 0,0625
Göteborg Brännö 5:75 0,0839
Göteborg Brännö 5:76 0,1583
Göteborg Brännö 5:78 0,0703
Göteborg Brännö 5:79 0,3220
Göteborg Brännö 5:80 0,4336
Göteborg Brännö 5:81 0,6667
Göteborg Brännö 5:82 0,0556
Göteborg Brännö 5:83 0,1528



Metria FastighetSök - Göteborg Brännö S:86

Sida 9 av 10 2022-08-25

Göteborg Brännö 5:84 0,0556
Göteborg Brännö 5:85 0,1152
Göteborg Brännö 5:86 0,1824
Göteborg Brännö 5:87 0,0714
Göteborg Brännö 5:89 0,2508
Göteborg Brännö 5:90 0,3125
Göteborg Brännö 5:91 0,2158
Göteborg Brännö 5:102 0,7552
Göteborg Brännö 5:103 0,6094
Göteborg Brännö 5:219 0,9896
Göteborg Brännö 6:4 0,5546
Göteborg Brännö 6:5 0,5546
Göteborg Brännö 8:1 2,2917
Göteborg Brännö 9:2 0,0913
Göteborg Brännö 9:3 0,0913
Göteborg Brännö 9:4 0,0913
Göteborg Brännö 9:5 0,0913
Göteborg Brännö 9:6 0,0913
Göteborg Brännö 9:7 0,0913
Göteborg Brännö 10:4 0,15625
Göteborg Brännö 10:5 0,15625
Göteborg Brännö 11:2 0,2208
Göteborg Brännö 11:3 0,2208
Göteborg Brännö 11:4 0,2208
Göteborg Brännö 11:5 0,2208
Göteborg Brännö 12:2 0,5669
Göteborg Brännö 12:3 0,5669
Göteborg Brännö 12:4 0,5669
Göteborg Brännö 12:9 0,5669
Göteborg Brännö 14:1 0,0625
Göteborg Brännö 15:1 0,3125
Göteborg Brännö 20:1 0,9083
Göteborg Brännö 24:1 0,1833
Göteborg Brännö 25:1 0,1953
Göteborg Brännö 26:1 0,6199
Göteborg Brännö 29:1 0,0038
Göteborg Brännö 52:1 0,1250
Göteborg Brännö 57:1 0,2500
Göteborg Brännö 62:1 0,3304
Göteborg Brännö 63:1 0,7104
Övriga delägare
3 1/2 mtl brännö
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CBRE Sweden AB, org.nr. 556446-8618 

CBRE Sweden AB – ALLMÄNNA VILLKOR  
 
 

1. INLEDNING 

1.1. I dessa Villkor kallas CBRE Sweden AB ”vi”, ”oss” eller ”vår” och kunden 
med vilken vi ingår avtal om tjänster kallas ”ni” och ”er”.  

1.2. Vårt ansvar är endast gentemot er och vi kommer att utföra våra tjänster 
med den rimliga noggrannhet, kompetens och aktsamhet som förväntas 
av behöriga och kvalificerade personer inom de relevanta områdena och 
som har erfarenhet av att utföra sådana tjänster och kommer vid vart 
tillfälle att agera i god tro. 

1.3. Detta avtal är mellan er och CBRE Sweden AB. Ingen tjänsteman, chef, 
anställd, medlem eller konsult på CBRE Sweden AB kommer att ingå avtal 
direkt med er eller personligen åta sig juridiskt ansvar gentemot er 
avseende arbetet som utförts på uppdrag av CBRE Sweden AB. All 
korrespondens och annan dokumentation som skickas till er under 
uppdraget ska i allt väsentligt anses ha skickats på uppdrag av CBRE 
Sweden AB.  

1.4. Våra tjänster och avgifter finns angivna i Uppdragsbrevet.  

1.5. Villkoren för vårt uppdrag är bindande för er och för oss och kan endast 
ändras genom en mellan oss skriftlig överenskommelse som är skriftligen 
godkänd av era behöriga firmatecknare. 

 

2. AVGIFTER OCH KOSTNADER  

1.6. För det fall det förekommer någon väsentlig ändring i uppdragets 
omfattning, kommer vi skriftligen komma överens med er om en tilläggs- 
eller alternativ avgift.  

1.7. Om inte annat uttryckligen anges i vårt uppdragsbrev, ska ni, utöver våra 
avgifter, ansvara för samtliga skäligt upparbetade direkta utgifter 
inklusive, utan begränsning, utgifter för reklam, kopiering, tryckkostnader, 
mailshots, signboards, fotografering, mottagningar, utskrifter av ritningar, 
bud, resor, övernattning mm, samt allt slags marknadsföringsmaterial.  

1.8. Om vi ansvarar för att ta fram marknadsföringsmaterial ska vi inhämta 
kostnadsförslag för marknadsföringsmaterialet samt inhämta ert 
godkännande innan vi ådrar oss kostnaden.  

1.9. Samtliga offererade avgifter i vårt uppdragsbrev är exklusive moms, vilket 
kommer att läggas till enligt gällande räntesats. Moms ska även betalas 
av er på utlägg och andra belopp, i förekommande fall.  

1.10. För det fall vårt uppdrag av någon anledning avslutas, förbehåller vi oss 
rätten att ta betalt för utfört arbete (även om det inte är slutfört) i enlighet 
med den överenskomna avgiften för uppdraget eller enligt senare 

överenskomna versioner av avtalsvillkoren.  

 

3. BETALNING 

1.11. Våra fakturor förfaller till betalning enligt de betalningsvillkor som anges 
på fakturan.  

1.12. Vid försening av betalning förbehåller vi oss rätten att debitera ränta i 
enlighet med Räntelagen (1975:635) samt ta betalt för alla skäliga 
indrivningskostnader som vi har upparbetat i samband med inkassering 
av utestående betalningar som ni är skyldiga oss.  

 

4. KVALITETSKONTROLL OCH KLAGOMÅLSFÖRFARANDE 

4.1 En ökad tillfredsställelse hos kunderna och en fortsatt förbättring är 

grundläggande förutsättningar för vårt system och vi kommer att sträva 

efter att förse er med förstklassig personlig service.  

4.2 Meddela oss om ni anser att vi inte uppnår den höga standard som vi har 

satt när vi tillhandahåller tjänsterna. Vårt klagomålsförfarande omfattar 

en fullständig utredning av alla klagomål som vi tar emot och har 

utformats i enlighet med Royal Institution of Chartered Surveyors (”RICS”) 

etiska regler. Kopia av vårt klagomålsförfarande finns tillgänglig på 

beställning.  

 

5. ANSVAR 

5.1 All information som vi har tagit emot, eller kommer att ta emot, från er 

eller era representanter har ansetts, eller kommer att anses, fullständig 

och korrekt om inte annat anges.  

5.2 I samband med detta uppdrag ska inte något utesluta eller begränsa en 

parts ansvar för dödsfall eller personlig skada som orsakats av den 

partens oaktsamhet, eller för missvisande information som lämnats i 

bedrägligt syfte.  

5.3 Ingen part i uppdraget ska vara ansvarig gentemot den andra parten för 

i) några indirekta eller särskilda förluster eller skador, följdförluster eller 

följdskador, oavsett hur dessa uppkommer, vare sig inomkontraktuellt, 

utomkontraktuellt, genom försumlighet eller på annan grund eller  

ii) förlust av vinst, förlust av kontrakt, förlust av inkomst, ökade kostnader 

och utgifter eller slösaktiga utgifter, vare sig direkta eller indirekta. 

5.4 Part ska ej vara ansvarig gentemot den andra parten för brist eller 

försening vid utförandet av dess skyldigheter enligt uppdraget då en 

sådan brist eller försening är på grund av faktorer utom rimlig kontroll.  

5.5 Vårt maximala sammanlagda ansvar gentemot er till följd av, eller i 

samband med, detta uppdrag (inomkontraktuellt, utomkontraktuellt, 

genom försumlighet eller på annan grund) oavsett hur det uppkommer, 

ska inte under några omständigheter överstiga det lägre av: (i) 25% av 

värdet på den fastighet som uppdraget avser (vid tidpunkten för detta 

uppdrag samt på grundval av det som anges i uppdraget eller, om inget 

anges, marknadsvärdet enligt RICS:s definition); eller (ii) ett belopp 

motsvarande CBRE Sweden AB:s arvode för utförandet av Uppdraget; 

eller (iii) 25 gånger prisbasbeloppet eller dess motsvarighet på dagen för 

värderingen. 

5.6 Vi har inget ansvar för eventuella förseningar eller misslyckande att 

tillhandahålla tjänsterna i enlighet med detta uppdrag i den mån att en 

sådan försening eller ett sådant misslyckande orsakas av antingen er eller 

en tredje part för vilken ni är ansvarig. Ifall vi är ansvarig part tillsammans 

med andra, ska vårt ansvar begränsas till den andel av förlusten som 

rimligen kan tillskrivas oss under förutsättning att alla andra parter betalar 

den förlustandel som hänförs till dem (oavsett om de gör det eller ej). 

5.7 Ni godkänner att ni ej kommer att framställa något krav med anledning 

av detta uppdrag (inomkontraktuellt, utomkontraktuellt, genom 

försumlighet eller på annan grund) gentemot någon tjänsteman, chef, 

anställd, medlem eller konsult på CBRE Sweden AB.  

 

6. DOKUMENT 

6.1 Om inte annat uttryckligen anges i vårt uppdragsbrev, ska samtliga 

immateriella rättigheter i alla rapporter, ritningar, konton och annan 

dokumentation som har upprättats (”Dokumenten”) eller framställts av oss 

i samband med uppdraget (inklusive utan begränsning kalkyler, 

databaser, elektronisk post eller någon annan elektroniskt framställd eller 

bevarad dokumentation) tillhöra oss.  

6.2 Vi beviljar er härmed en oåterkallelig, royaltyfri, världsomfattande licens 

att använda, kopiera och reproducera Dokumenten. Vi ska ej vara 

ansvariga för Dokumentens användning i annat syfte än vad de var 

avsedda för.  

6.3 Ni har ej tillåtelse att inkludera Dokumenten eller någon del därav i ett 

prospekt eller annan publikation. I händelse att vi, skriftligen, samtycker 

till att ni hänvisar till något av Dokumenten i ändamål avsedda för 

granskning av andra parter, får ni inte distrubuera, arkivera eller på annat 

sätt göra sådant material tillgängligt förrän ni har försett oss med 

fullständiga kopior av det ni avser göra tillgängligt samt fått vårt skriftliga 

godkännande. Ni är ersättningsskyldiga gentemot oss för eventuella 

kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppkommer till 

följd av juridisk granskning av det material ni ska göra tillgängligt. Om ni 

begär vårt godkännande för att använda eller publicera Dokumenten eller 

någon del däri (inklusive alla värderingar som finns i dem) för tredje part 

måste ni ge oss ett prov på text och layout och identifiera det avsedda 

forumet och mottagarna. Om vi godkänner utgivningen får ni inte avvika 

från det vi godkänt.  

 

7. UPPHÖRANDE 

7.1 Våra tjänster i enlighet med uppdragets villkor ska upphöra i någon av 

följande situationer:  

7.1.1 När arbetet är slutfört; eller 

7.1.2 Om båda parter anser att det inte ligger i parternas bästa intresse att vi 

fortsätter att agera på ert uppdrag; eller 

7.1.3 Om ni inte betalar våra fakturor när de förfaller till betalning, eller vi 

skäligen förutser att så blir fallet; eller 

7.1.4 Med omedelbar verkan om antingen ni eller vi blir föremål för sanktioner 

eller där det skulle komma att vara olagligt eller strider mot de andra 

parternas intressen att fortsätta arbeta tillsammans; eller 

7.1.5 Om någon av oss blir insolventa, eller att en konkursförvaltare, likvidator, 

förvaltare eller tvångsförvaltare har utsetts; eller  

7.1.6 Om någon av oss upphör eller hotar med att upphöra med sin 

verksamhet.  

8. FORCE MAJEURE 

8.1. En "Force Majeure-händelse" ska definieras som varje händelse utanför 

rimlig kontroll av någon av parterna som påverkar dess förmåga att 

fullgöra några av sina skyldigheter (utom betalning) enligt kontraktet som 

innehåller dessa villkor inklusive utan begränsning,: Covid-19 (inklusive 

utan begränsning alla åtgärder som införts av någon regering eller 

tillsynsmyndighet i förhållande till Covid-19); naturkatastrof; , epidemi 

eller pandemi; terroristattack, civilt uppror eller upplopp, krig, hot eller 
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förberedelse för krig; nukleär-, kemisk- eller biologisk kontaminering; lag 

eller åtgärder som vidtas av en regering eller offentlig myndighet (inklusive 

utan begränsning lokala, nationella eller internationella restriktioner för 

resor); kollaps av byggnader, brand, explosion eller olycka; och alla 

arbets- eller händelstvister, strejker, industriella åtgärder eller lockouts. 

8.2. Om endera parten förhindrar, hindras eller försenas i eller från att utföra 

några av sina skyldigheter enligt detta avtal till följd av en Force Majeure-

händelse, ska den berörda parten inte bryta mot avtalet eller på annat 

sätt ansvara för sådant misslyckande eller försening vid fullgörandet av 

sådana skyldigheter. 

8.3. Den berörda parten ska, så snart det rimligen är genomförbart, efter 

starten av en Force Majeure-händelse, underrätta den andra parten om 

sådana Force Majeure-händelse och effekten av Force Majeure-

händelsen på dess förmåga att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt 

avtalet. 

8.4. Den berörda parten ska använda rimliga ansträngningar för att mildra 

effekten av Force Majeure-händelsen på fullgörandet av sina skyldigheter. 

8.5. Om den berörda parten förhindras, hindras eller försenas i eller från att 

utföra några av sina skyldigheter enligt detta avtal till följd av en Force 

Majeure-händelse under en kontinuerlig period på mer än 30 dagar: 

8.5.1. har den berörda parten rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter 

tills de rimligen kan utföras; eller 

8.5.2. om ett sådan upphävande inte är rimligt eller praktisk under 

omständigheterna, kan båda parter ömsesidigt komma överens om att 

säga upp avtalet med dess villkor 

 

 

9. TILLÄGGSVILLKOR 

9.1. Endast värderingsuppdrag – Vid värdering av en fastighet eller en 

fastighetsportfölj på uppdrag av er hänvisas till bifogade Tilläggsvillkor för 

Värderingsuppdrag.  

 

10. PENNINGTVÄTTSBESTÄMMELSER 

10.1. När det krävs enligt lag är vi skyldiga att utföra kundkontroller, inklusive, 

i förekommande fall, identifiera era moderbolag, större aktieägare, 

verkliga huvudmän och styrelsemedlemmar och inhämta relevanta 

underlag för att säkerställa att vi följer penningtvättslagen. Då sådan 

information efterfrågas ska ni förse oss med den omgående så att vi kan 

fortsätta att tillhandahålla er våra tjänster. Vi ska ej vara ansvariga 

gentemot er eller någon annan part för någon försening eller 

försummelse i utförandet av tjänsterna som kan orsakas av vår skyldighet 

att följa sådana krav.  

10.2. Ni representerar, åtar er och garanterar att alla pengar i er ersättning för 

vårt uppdrag (om sådana finns) härrör från legitima källor och inte är 

relaterade till intäkter från brott, penningtvätt eller annan olaglighet, 

varken direkt eller indirekt. 

10.3. Vi utför sanktionskontroller för att säkerställa att vi inte direkt eller indirekt 

arbetar med sanktionerade personer eller utför transaktioner i strid med 

tillämpliga sanktionslagar eller förordningar i USA, Europeiska Unionen 

eller Storbritannien. Vi kan avsluta detta uppdrag utan bestraffning om ni 

är eller blir föremål för sanktioner eller om en sanktionsanslutning (enligt 

50%-regeln) inte avslöjas för oss. ”Sanktionerad Person”: är en fysisk eller 

juridisk person a) som är belägen, har hemvist, är bosatt eller är 

registrerad i en sanktionsstat, eller b) när det gäller en stat eller en enhet 

eller part som ägs eller kontrolleras av en sanktionsstat, som är belägen, 

har hemvist, är bosatt eller är registrerad i en sanktionsstat. 

"Sanktionsstat”: är en stat som är föremål för sanktioner eller ekonomiskt 

embargo från en eller flera stater 

 

11. ALLMÄNT 

11.1. Vi ger inte juridisk rådgivning. Vid behov bör ni söka juridisk rådgivning 
från era advokater. Vi har inget ansvar för innehållet i erhållen juridisk 
rådgivning.  

11.2. Vi innehar en yrkesansvarsförsäkring (vilken är tillgänglig på begäran).  

11.3. Vi följer Dataskyddsförordningen (”GDPR”) samt Lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning i dess 

lydelse med anledning av era personuppgifter. Om ni kräver att vi 

behandlar personuppgifter under uppdragets gång (där ni är 

personuppgiftsansvariga och vi är personuppgiftsbiträde) ska 

bestämmelserna i bilagan ”Bilaga för databehandling” gälla. 

11.4. Parterna i uppdraget ska erbjuda det samarbete som krävs för att 

säkerställa att alla parterna följer svensk lag. Vi kan inte tillhandahålla 

några tjänster som kan innebära brott mot tillämpliga lagar eller få oss 

eller våra dotterbolag att bryta mot någon sanktion, förbud eller 

begränsningar enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner eller enligt några 

andra handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller förordningar.  

11.5. Samtliga diskussioner vi håller med er, rådgivning vi ger er och 

dokumentation som ni förser oss med ska hållas konfidentiella om inte 

annat överenskommits, bortsett från transaktionsdata som delas med 

kreditvärderingsinstitut och tredjeparts fastighetsdatatjänstföretag för 

ändamål som inkluderar statistisk rapportering om branschtrender. 

11.6. Du samtycker till att vi kan använda informationen som tillhandahålls 

enligt detta avtal för intern datarevision och analytiska ändamål samt för 

att bygga databaser och/eller undersökningar för internt bruk av CBREs 

koncernföretag. Förutsatt att sådan information har blivit tillräckligt 

anonymiserad, samtycker du också till användningen av informationen för 

externt forskningsändamål vars syfte är att förbättra kvaliteten på vårt 

tjänsteerbjudande till alla våra kunder. ”Koncernföretag” betyder i 

förhållande till ett företag, varje dotterbolag eller holdingbolag från tid till 

annan för det företaget, och varje dotterbolag från tid till annan av ett 

holdingbolag i det företaget. Om någon del av uppdraget vid något 

tillfälle anses ogiltigt eller blir ogiltigt eller på annat sätt inte kan 

verkställas av någon anledning, kommer den delen att anses utelämnad 

från uppdraget. Giltigheten eller verkställbarheten för de återstående 

delarna av uppdraget ska inte på något sätt påverkas eller försämras till 

följd av det utelämnandet. 

11.7. Uppdraget, samt alla frågor eller tvister som uppkommer till följd av eller 

i samband med Uppdraget (kontraktsrelaterade eller icke-obligatoriska, 

såsom skadestånd utom avtalsförhållanden, för brott mot författning eller 

förordningar, eller annat) ska vara underkastade och tolkas enligt svensk 

lag och den exklusiva behörigheten för domstolarna i Sverige.  

11.8. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare 

avtal, löften, garantier, framställningar och förståelser mellan dem, 

antingen skriftliga eller muntliga som rör detta uppdrag.  
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Bilaga för databehandling  

”Dataskyddslagen” avser föreskriften om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter som kallas Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679) och all nationell lagstiftning som genomför sådan reglering eller på annat sätt 
är relaterat till dataskydd och integritet. 
 
"Behandling", "Registrerad", "Personuppgifter" ("Data"), "Personuppgiftsincident", "Tillsynsmyndighet", "Personuppgiftsansvarig” och "Personuppgiftsbiträde" 
ska ha den innebörd som ges i dataskyddslagen. 

1. Regelefterlevnad: Båda parter ska följa alla tillämpliga krav i dataskyddslagen. Denna punkt 1 kompletterar, och varken avlägsnar, tar bort 
eller ersätter, en parts skyldigheter enligt dataskyddslagen.  

2. Parternas förhållande: Parterna bekräftar att ni är personuppgiftsansvarig och att vi är personuppgiftsbiträde. I den utsträckning som det inte 
anges någon annanstans i detta avtal är detaljerna i behandlingen enligt följande: 
2.1. Behandlingsföremål: Att tillhandahålla rådgivningstjänster till kunden i förhållande till ärendet som beskrivs i villkoren. 
2.2. Behandlingens varaktighet: Såsom krävs för att leverera våra tjänster enligt detta avtal, eller som på annat sätt krävs enligt lag. 
2.3. Behandlingens karaktär och syfte: För att ge den rådgivning som krävs för uppdraget som beskrivs i detta avtal ska CBRE granska 
underliggande dokumentation och information (t.ex. hyresavtal, transaktionsdokument) som tillhandahålls av kunden eller deras rådgivare, inspektera 
fastigheter och prioritera data som anses lämpligt. CBRE kan också kontakta tredje part i förhållande till en fastighet, om kunden instruerar till det. 
2.4. Typ av data som bearbetas: Data som granskas i syfte att tillhandahålla rådgivningstjänsterna. Detta kan inkludera namn på individer och 
adresser, som finns i den underliggande dokumentationen som tillhandahålls CBRE. Dessa personuppgifter kan relateras till kunden, ägaren av 
fastigheten eller tredje part. 
 
3. CBREs ansvar: Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, ska vi, i förhållande till alla uppgifter som behandlas i samband med att vi 
fullgör våra skyldigheter enligt detta avtal: 
3.1. endast behandla data med dokumenterade instruktioner från er för att fullgöra våra skyldigheter enligt detta avtal och se till att vår personal 
och de av våra underbiträden (definierat nedan) endast behandlar data på instruktioner från er, såvida inte annat krävs enligt tillämplig lag. 
3.2. se till att vår personal och personal hos våra underbiträden som har behörighet att behandla data har åtagit sig konfidentialitet eller är under 
en lämplig lagstadgad tystnadsplikt; 
3.3. implementera lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa en säkerhetsnivå som är passande för 
behandlingens karaktär, omfattning, sammanhang och syfte samt kostnad för genomförandet som är lämplig för den risken. Vid bedömningen av 
lämplig säkerhetsnivå ska vi särskilt ta hänsyn till den risk som utgörs av behandlingen, fysiska personers rättigheter och friheter, särskilt från obehörig 
eller olaglig behandling, oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller tillgång till data som överförs, lagras eller på 
annat sätt behandlas. 
3.4. inte utse någon ytterligare tredje part, inklusive konsult, underleverantör, agent eller professionell rådgivare eller annan tredje part som kan ta 
emot och/eller ha tillgång till data (underbiträde) utan ert tidigare allmänna skriftliga tillstånd med förbehåll för oss: 
3.4.1. informera kunden om varje avsedd ersättare för ett underbiträde och ge kunden 10 arbetsdagar att invända mot sådan överenskommelse eller 
ersättare; 
3.4.2. införa skriftliga avtalsförpliktelser med varje underbiträde som väsentligen liknar de skyldigheter som ålagts oss enligt detta tillägg; och 
3.4.3. förbli ansvariga gentemot er för eventuella fel ett sådant underbiträde gör med väsentligen liknande skyldigheter för dataskydd. 
3.5. med beaktande av behandlingen av oss, rimligen hjälpa er med era skyldigheter, så långt det är möjligt och genom lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder, för att svara på: (i) varje begäran från en registrerad att utöva någon av sina rättigheter enligt dataskyddslagen (inklusive dess 
rätt till åtkomst, korrigering, invändning, radering och dataportabilitet, i tillämpliga fall); och (ii) all annan korrespondens, förfrågan eller klagomål som 
mottagits från en registrerad, tillsynsmyndighet eller annan tredje part i samband med behandlingen av uppgifter, som dessa, hänför sig till den 
information som behandlas av oss på era vägnar enligt detta avtal. I händelse av att en sådan begäran, korrespondens, förfrågan eller klagomål görs 
direkt till oss, kommer vi omedelbart att informera er och tillhandahålla fullständiga detaljer om den information som finns tillgänglig för oss; 
3.6. tillhandahålla rimligt samarbete till er i samband med någon konsekvensbedömning av uppgiftsskydd och/eller samråd med 
tillsynsmyndigheter som kan krävas enligt dataskyddslagen. För att undvika tvivel ska sådant stöd vara strikt begränsat till behandlingen av data av oss 
på era vägnar enligt detta avtal, med beaktande av behandlingen och den information som finns tillgänglig för oss; 
3.7. om vi blir medvetna om en bekräftad personuppgiftsincident, informera er utan överdrivet dröjsmål och tillhandahålla rimlig information och 
samarbete till er så att ni kan uppfylla alla rapporteringsskyldigheter för incidenten som ni kan ha enligt dataskyddslagen. 
3.8. vid ert skriftliga inval, och i den mån det är tekniskt genomförbart, antingen: 
3.8.1. förstöra datan säkert (inklusive alla kopior av den); eller 
3.8.2. returnera datan (inklusive befintliga kopior) till er i det format som krävs av er (på er bekostnad);  
vid uppsägning eller upphörande av detta avtal, förutsatt att vi kan behålla befintliga kopior där det krävs enligt tillämplig lag; och 
3.9. inte mer än en gång under en tolvmånadersperiod, om inte annat krävs av en tillsynsmyndighet eller om ni rimligen misstänker bristande 
efterlevnad av detta tillägg, tillhandahålla all information som rimligen är nödvändig för att visa att vi och eventuella underbiträden uppfyller detta 
tillägg och/eller tillåter ni och/eller era auktoriserade representanter, med minst 15 arbetsdagar i förväg skriftligt meddelande till oss, rimlig tillgång 
under normala arbetstider till alla relevanta lokaler och dokument för att granska de förfaranden och åtgärder som avses i detta tillägg. Sådana 
granskningar ska ske på er bekostnad, förutsatt att om en sådan granskning avslöjar att vi bryter mot denna bilaga, ska vi bära alla sådana kostnader. 
Dessutom ska en sådan revision utföras med minsta möjliga störning i vår verksamhet och där ni eller era auktoriserade representanter undertecknar 
vårt standardavtal om konfidentialitet. 
3.10. Om vi är medvetna om att eller anser att en instruktion som ni har gett i enlighet med punkt 3.9 strider mot dataskyddslagstiftningen eller 
annan tillämplig lag, kommer vi omedelbart att informera dig om detta och ge detaljer om den potentiella överträdelsen. 

4. Internationella dataöverföringar: 
4.1. Vid tillämpningen av punkterna 4.2 och 4.3: 
4.1.1. "Europa" betyder (i) medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och (ii) med omedelbar verkan efter dess utträde ur 
Europeiska unionen, Storbritannien. 
4.1.2. "Storbritanniens och EU:s dataskyddslag" avser dataskyddslagstiftningen och alla tillämpliga brittiska dataskyddslagar (inklusive 
dataskyddslagen 2018, som kan ändras eller ersättas efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen) 
4.2. Vi ska inte överföra data till (eller tillåter att data behandlas i eller från) ett land utanför Europa såvida det inte vidtar sådana åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa att överföringen överensstämmer med Storbritanniens och EU: s dataskyddslag (inklusive, där tillämpliga, sådana 
åtgärder som beskrivs i punkt 4.3). 
4.3. Om och när unionslagstiftningen upphör att gälla för Storbritannien efter Storbritanniens utträde ur Europeiska Unionen skall: 
4.3.1. i den utsträckning som data omfattas av lagstiftningen om dataskydd i enlighet med unionslagstiftningen, ska vi inte överföra data till (eller 
tillåta att data behandlas i eller från) Storbritannien såvida det inte vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen överensstämmer med 
dataskyddslagstiftningen; och 
4.3.2. vi överför inte data till (eller tillåter att data behandlas i eller från) ett land utanför Europa såvida det inte uppfyller kraven i punkt 4.2. 



CBRE Sweden AB – ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSVÄRDERING (Sida 1 av 2) 

Nedan finns angivet de allmänna villkor som våra värderingar och värderingsrapporter normalt följer såvida inte något annat 

uttryckligen avtalats och omnämnts i själva värderingsrapporten. Vi diskuterar gärna särskilda varianter till nedanstående villkor för 

att passa dina behov. 

Dessa kompletterande villkor skall läsas i kombination med våra Allmänna Villkor (Standard terms of business). 

1) Värderingsstandard 

Alla värderingar utförs i enlighet med den senaste utgåvan av de 

värderingsstandarder som publicerats av RICS (Royal Institution of 

Chartered Surveyors) samt enligt IVS standard och Samhällsbyggarnas 

(ASPECT:s) riktlinjer och etiska regler. CBRE följer RICS standard vilket 

medför att värderingsrapporten kan komma att hållas tillgänglig ifall 

granskning skulle ske av RICS disciplinnämnd. 

Värderingarna utförs av fastighetsvärderare med hög kompetens och 

anslutna till RICS och/eller Samhällsbyggarnas (ASPECT:s) och följer de 

regler och rekommendationer som är utfärdade av RICS (”The Red 

book”, senaste upplagan) samt Samhällsbyggarnas etiska regler. 

2) Definition Marknadsvärde 

Alla värderingar utförs på det sätt som överenskommits med kunden samt 

i enlighet med bestämmelserna och definitionerna av värderingsstandard 

såvida inte annat överenskommits och avtalats. 

Om inget annat anges i rapporten har vi förutsatt att "marknadsvärde" är 

definierat som: 

“Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om 

fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång.” 

Såvida inte annat är angivet görs inga reservationer i våra värderingar för 

kostnader vid genomförandet av en försäljning, förvärv eller kostnader 

kopplade till lån och finansiering. 

Det bör noteras att marknadsvärderingen är baserad på faktauppgifter 

och bedömningar per tidpunkten för värderingen. Det rekommenderas 

därför att marknadsvärderingar regelbundet uppdateras. 

3) Informationskällor 

Värdebedömningen grundas vad gäller sakuppgifter på uppgifter som 

erhållits från fastighetsägaren. Detta avser uthyrbara areor, hyresintäkter 

och övriga hyresvillkor, uppgifter om vakanta lokaler etc. Någon närmare 

kontroll av dessa uppgifter, utöver en allmän rimlighetskontroll, har inte 

utförts inom ramen för detta uppdrag. Om någon sakuppgift eller 

värderingsförutsättning som värderingen grundas på visar sig vara 

felaktig bör värderingen utföras igen med den riktiga informationen. 

Om värderingar utförs av fastigheter fullt utrustade som en fungerande 

enhet, har vi utgått från att den mottagna informationen är korrekt och 

tillförlitlig och kan styrkas av oberoende revision. 

4) Besiktning 

Vi genomför de fastighetsbesiktningar och utredningar som enligt vår 

bedömning och/eller praxis är nödvändig, lämplig och möjlig med 

avseende på de särskilda förhållanden som råder. Värdebedömningen 

grundar sig på objektets skick vid besiktningstillfället. 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet antas att objektet inte belastas 

av miljöskuld, föreläggande (av myndighet), annat fel eller brist än vad 

som framgår av detta utlåtande. Utförd besiktning är ej av sådan 

karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens 

undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. 

5) Dokumentation 

Vi förutsätter att den fastighet som värderas har de juridiska egenskaper 

som vanligtvis är förknippat med en fastighet. Såvida vi inte blivit särskilt 

instruerade, görs ingen kontroll av giltigheten av lagfarten/tomträtten och 

relaterade juridiska dokument. Om vi blivit försedda med juridisk 

dokumentation kommer vi att ta hänsyn till detta i det fall vi bedömer det 

ha en påverkan på marknadsvärdet, men en juridisk tolkning utförs inte 

av CBRE Sweden AB utan skall istället utföras av juridisk rådgivare. 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet utgår vi ifrån att varje fastighet 

har en juridiskt korrekt lagfart/tomträtt och är fri från alla icke avgjorda 

rättstvister. 

Vi förutsätter att all dokumentation som lämnats till oss, vare sig den 

kommer från uppdragsgivaren eller offentliga register, är tillfredsställande 

och korrekt. 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet antar vi att servitut, 

begränsningar, förbund eller annat inte har betydelse för fastighetens 

marknadsvärde. 

6) Hyreskontrakt 

Såvida vi inte erhållit annan information förutsätts att hyresavtal är 

tecknade enligt Fastighetsägarnas Standardavtal för hyreskontrakt. 

7) Hyresgästernas betalningsförmåga 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet, gör vi inte ingående 

undersökningar avseende hyresgästernas finansiella styrka och 

betalningsförmåga utan förlitar på vår bedömning av marknadens 

uppfattning om dem. 

Såvida inte annat anges förutsätter vi att hyresgästen kan uppfylla sina 

finansiella skyldigheter enligt hyresavtalet och att det inte finns någon 

utestående hyresinbetalning eller andra betalningar eller inofficiella 

överträdelser av hyreskontraktet. 

8) Area 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet förlitar vi oss på riktigheten i de 

areaangivelser som vi blivit försedda med från uppdragsgivaren. Någon 

närmare kontroll av dessa uppgifter, utöver en allmän rimlighetskontroll, 

har inte utförts inom ramen för detta uppdrag. Om någon sakuppgift 

eller värderingsförutsättning som värderingen grundas på visar sig vara 

felaktig bör värderingen utföras igen med den riktiga informationen.  

I de fall vi uttryckligen instruerats att göra en uppmätning av ytor utförs 

den i enlighet med riktlinjerna som utfärdats av RICS, såvida vi inte 

uttryckligen att vi har förlitat sig på en annan källa eller metod till 

information. 

9) Stadsplanering och andra rättsliga bestämmelser 

Såvida inte annat anges förutsätts i våra värderingar att fastigheterna och 

lokalerna följer  bestämmelser enligt gällande detaljplanering samt att 

bygglov erhållits, och att fastigheterna och lokalerna uppfyller alla 

lagstadgade bestämmelser samt att certifikat för detta utfärdats.  

Vi antar också att alla nödvändiga godkännanden, licenser och tillstånd 

för användning av fastigheten och den process som utförs i dessa har 

erhållits och kommer att fortsätta att existera och inte omfattas av någon 

betungande villkor. 



Allmänna villkor för fastighetsvärdering (Sida 2 av 2) 

Om inte annat meddelas till oss, utgår vi ifrån att det inte finns några 

utestående lagstadgade brott eller hotande tvister i fråga om fastigheten. 

10) Tekniska undersökningar 

Såvida inte annat avtalats, utförs inte tekniska eller strukturella 

undersökningar. Vi besiktigar heller inte de delar som är oexponerade 

eller oåtkomliga, eller undersöker de elektriska, värme-, avlopps- eller 

andra installationer. 

Uppenbara fel eller eftersatt underhåll återspeglas i vår 

marknadsvärdebedömning, men ingen garanti ges att all egendom är fri 

från fel. Vi utgår från att de delar som inte har besiktigats inte är 

behäftade med materialfel i sådan utsträckning att det skulle kunna få oss 

att ändra vår uppfattning av marknadsvärdet. 

11) Skadliga material 

Såvida inte särskilt avtalats, utförs inte undersökningar för att fastställa 

om en byggnad har uppförts med eller byggts om med miljöskadliga 

material eller metoder. Såvida vi inte informeras om annat, förutsätts i vår 

värdering att inget sådant material eller sådana metoder har använts. 

Vanliga exempel på miljöbelastningar är hög aluminiumoxidhalt i 

betong/cement, kalciumklorid och asbest. 

12) Mark och grundläggning 

Såvida inte särskilt avtalats, genomförs ej undersökningar på plats för att 

avgöra lämpligheten av markförhållanden. Vi åtar oss heller inte att 

själva utföra miljö-, arkeologiska eller geotekniska undersökningar. 

Såvida vi inte informeras om annat, förutsätts att dessa aspekter är 

tillfredsställande och att marken är fri från skadliga ämnen under 

markytan som till exempel metangas eller andra skadliga ämnen. 

I de fallen en byggnad har ombyggnadpotential antas, såvida inte annat 

anges, att marken har tillräcklig bärighet för den förväntade om-

/tillbyggnaden utan behov av ytterligare och kostnadskrävande 

förstärkning av stomme eller utbyggt dräneringssystem.  

Såvida inte annat anges förutsätts att ingen oväntad kostnad kommer att 

uppstå i samband med rivning och avlägsnande av befintlig huskropp på 

fastigheten. 

13) Miljöföroreningar 

Såvida inte annat anges har vi antagit att fastigheten ej är belastad med 

miljöföroreningar eller potentiella miljöföroreningar. Såvida inte särskilt 

avtalats, genomför vi inte någon undersökning av tidigare eller 

nuvarande användning av antingen fastigheten eller någon fastighet som 

gränsar till eller är belägen i närheten, för att fastställa om det finns 

någon risk för miljöförorening. 

Skulle det dock senare fastslås att sådana föroreningar finns på 

fastigheten eller på en angränsande fastighet eller att någon lokal bedrar 

till en miljöskadlig effekt, kan detta ha en negativ inverkan på 

marknadsvärdet. 

14) Högspänningsutrustning 

I det fallet det finns högspänningselförsörjning i närheten av fastigheten 

har vi, såvida inget annat angetts, inte tagit hänsyn till eventuella sannolik 

inverkan på framtida försäljning och eventuella förändringar i 

allmänhetens uppfattning om konsekvenserna för hälsan. 

15) Anläggningar och maskiner 

Såvida inte annat anges förutsätts att fastigheten i vår värdering 

innehåller de fasta installationer som består av hyresvärdens fixturer, 

såsom pannor, uppvärmning, belysning, sprinkler- och ventilationssystem 

och hissar. Generellt inkluderas dock ej processanläggningar, maskiner 

och utrustning (tex tryckeriutrustning) och de inventarier som normalt 

anses vara tillhöriga hyresgästen. 

Där fastigheten värderas som en fullt utrustad operativ enhet omfattar vår 

värdering inventarier, inredning och utrustning som krävs för att generera 

omsättning och vinst och det antas att dessa ägs och inte hyrs. 

16) Beskattning 

Inga justeringar av marknadsvärdet görs för de kostnader som kan 

uppstå för betalning av bolagsskatt, kapitalvinsskatt eller annan skatt, 

vare sig befintlig skatt eller som kan uppstå vid ombyggnad, utveckling, 

rivning eller på annat sätt. Vår värdering är exklusive eventuell 

moms/latent skatt som kan uppkomma. 

17) Statliga bidrag 

Såvida inte annat anges utförs alla värderingar utan korrigering för 

bidrag, som erhållits eller kan erhållas vid tidpunkten för värderingen, 

från regering eller Europeiska Unionen. 

18) Värdering av fastighetsportföljer 

Vid värdering av fastighetsportföljer (dvs fler än en fastighet), är varje 

fastighet värderad för sig. Ingen premium eller rabatt läggs till det 

sammanlagda värdet av de enskilda fastigheterna i det fallet att hela eller 

delar av portföljen släpps ut på marknaden vid någon tidpunkt. 

19) Värdering av fastigheter i andra länder 

Vid värdering av fastigheter utanför Sverige redovisas värdet i lämplig 

lokal valuta och representerar vår uppfattning av det realiserbara värdet i 

ursprungslandet, beräknad i enlighet med lokal praxis, utan hänsyn gjorts 

för överföringen av kapital till Sverige. 

20) Sekretess 

Våra värderingar och rapporter är strikt konfidentiella och enbart avsedd 

för den part som de riktar sig till, eller andra professionella rådgivare, för 

det särskilda ändamål som de avser och inget ansvar av något slag 

accepteras gentemot tredje part för hela eller del av deras innehåll 

21) Publicering 

Varken hela eller någon del av vår rapport, eller någon hänvisning till 

detta, kan ingå i offentliggjorda dokument eller offentlig förklaring, eller 

offentliggöras på något sätt eller lämnas muntligen till en tredje part utan 

skriftligt godkännande av formen och sammanhanget för publicering eller 

utlämnande. Sådant godkännande krävs även om CBRE Sweden AB 

nämns med namn och i det fall CBRE Sweden AB:s rapport kombineras 

med andra rapporter. 

22) Regler mot pengatvätt 

EU:s 3:e penningtvättsdirektiv (2005/60/EG) kräver att vi rapporterar, 

dokumenterar underlag samt innehar rutiner för kundidentifiering. Som 

en del i detta kan vi behöva be er om vissa identifikationsdokument.  

Vi skall inte hållas ansvariga gentemot er eller annan part för försening i 

vårt arbete eller misslyckande att utföra tjänsten som orsakas av vår 

skyldighet att uppfylla dessa krav. 

23) Mänskliga rättigheter 

Leverantören representerar och garanterar att den är bekant med Förenta 

Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter och dess ansvar att 

respektera mänskliga rättigheter i dess utförande och att föregå med gott 

exempel gällande förebyggande av barnarbete och människohandel, 

frihet mot fördomar och diskriminering samt i enlighet med 

överenskommelser om anständiga arbetstider och lönekrav. 

Leverantören står för att om den observerar, eller har anledning att känna 

till någon handling som riskerar att strida mot mänskliga rättigheter, ska 

den omedelbart informera om detta till CBRE. 



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 Advisory Sweden 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 2022-01-27 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. 

1.1 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. Ingen kontroll av 

hyresgästernas betalningsförmåga har gjorts om det ej nämnts 

specifikt i utlåtandet.  

1.2 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”. 

2.2 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. 

2.3 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. 

3.3 Om information ej erhålles om en byggnad är miljöcertifierad 

antas det i värdebedömningen att byggnaden ej är certifierad.  

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 den 

okulära 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.

• Brister i de delar som ej besiktats

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 

värderingstidpunkten. 

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. 

7.4 Tredje part får ej använda värdeutlåtande utan skriftligt 

godkännande av värderaren. 
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