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Regionstyrelsen

Underlag inför beslut om Villkorat anbud samt Ramavtal
med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn

1. Underlag för beslut
Villkoren för den affär som regionstyrelsen har att ta ställning till utgörs av innehållet
i dels Villkorat anbud (bilaga 1) och dels Ramavtal (bilaga 2). Under förutsättning
att parterna genomför de åtaganden som här överenskoms om, ska regionen efter
genomförda åtgärder försälja den byggklara tomten till Spendrups/Gotlands Bryggeri
för en köpeskilling av 14 mnkr. Försäljningen ska i första hand ske i form av ett
aktiebolag som ska vara ägare till den avstyckade fastigheten.
För att affärens första skede ska genomföras krävs att regionstyrelsen
.. fattar beslut om att föreslå region fullmäktige att teckna upprättat Ramavtal med
Spendrups samt att godkänna villkoren i det Villkorade anbudet.
•

begär att fullmäktige delegerar till regionstyrelsen att ordna med vad som krävs
för att uppfylla åtagandet med att paketera fastigheten i ett aktiebolag,
innefattande att utse styrelse, anta bolagsordning och besluta om aktiekapital med
mera, samt att överlåta bolagets aktier till Spendrups/Godands Bryggeri.

"

Regionstyrelsen/ledningskontoret ges i uppdrag att samordna genomförandet
innebärande att
- tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra åtgärder i form av rivning,
sanering, fastighetsbildning med mera,
- byggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra planläggning av tomten och
efterföljande bygglovshantering
Ovanstående åtgärder, samt avskrivning av bokfört värde, har kostnadsbedömts
till ca 25 mnkr.

•

Regionstyrelsen/ledningskontoret ges i uppdrag att lösa frågan med evakuering
av interna och externa hyresgäster inom hamnkontoret.

•

Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen medges tilläggsanslag på brutto 18
mnkr för utgifter i samband med rivning, sanering, anslutande markarbeten,
fastighetsbildning och detaljplanearbete.

•

Tilläggsanslaget ska finansieras via Eget kapital.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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2. Sammanfattning och slutsatser
Ledningskontoret har genomfört det uppdrag som regionstyrelsens arbetsutskott har
gett. Kontoret har förhandlat fram en uppgörelse med Spendrups som innefattar en
överlåtelse aven byggklar tomt på den plats där hamnkontoret är beläget idag. Innan
överlåtelsen sker ska regionen ansvara för att evakuera hyresgäster i byggnaden, riva
byggnaden och sanera den förorenade marken. Under tiden detta sker ska regionen
tillsammans med Spendrups arbeta med att ta fram en detaljplan och med att via en
designprocess gestalta en ändamålsenlig byggnad med kringytor. När detta är klart
ska en överlåtelse av fastigheten ske, i första hand som en försäljning av aktierna i ett
nybildat bolag där den avstyckade fastigheten placerats, i andra hand som en vanlig
fastighets försäljning. För dessa aktier betalar SpendrupsjGotlands Bryggeri 14 mnkr.
Spendrups ersätter även regionen för den stämpelskatt som affären genererar samt
kostnader för bildandet av bolaget.
Regionens åtgärder för att uppfylla avtalet är uppdelat enligt följande:
1. Evakuering av hyresgäster och införskaffande aversättningslokaler.
Externa hyresgäster, som behöver sägas upp i förtid, kan erbjudas lokaler inom
regionens egna bestånd eller anvisas att hyra på en öppen marknad eller ges en
annan lösning som parterna förhandlar fram. För den interna hyresgästen
regionens hamnavdelning har ett alternativ med förvärv aversättningslokaler
tidigare bedömts medföra en investering på ca 14 mnkr. Den slutliga
kostnaden för evakuering av samtliga hyresgäster är svår att uppskatta eftersom
den är avhängig den lösning som väljs. Mer detaljer i (bilaga 4).
2.

Rivning av byggnad
Regionen har ansvar för att riva byggnaden. Arbetet med detta har bedömts
komma att kosta ca 2 mnkr. Entreprenör utses efter konkurrensutsatt
upphandling.

3.

Sanering av förorenad mark
Regionen har ansvarar för att sanera den förorenade marken som säljs. En
b1..ldgetoffert visar på en kostnad om 15 mo.kr ink] kostnad för redan
genomförd markundersökning. Upphandling av arbetet måste göras innan
entreprenör utses. Mycket osäkert om denna kostnad kan överföras på annan.
Mer detaljer i (bilaga 4).

4.

Fastighetsbildning och infrastrukturåtgärder
Regionen har ansvaret för att dessa åtgärder genomförs och står för kostnaden.
Kostnaden för fastighetsbildning beräknas till 0,1 mnkr. Eventuellt
nödvändiga infrastrukturåtgärder på intilliggande markområden såsom
ombyggnad av gator, cirkulationsplats, gångstråk eller annat som föranleds av
markområdets nya användning kan medföra ytterligare kostnader, vilka i
dagsläget är svårt att uppskatta. Mer detaljer i (bilaga 4).

2 (9)

4

Region Gotland
Ledningskontoret
5.

Ärendenr

RS 2013/720

Detaljplanläggning och bygglov
Regionen har ansvaret för detalj planläggningen genomförs och står för den
kostnaden. Kostnaden för detaljplanen beräknas till 0,4 mnkr. Kostnaden för
bygglovärendet står Spendrup för. Mer detaljer i (bilaga 4).

6. Bokfört värde
Byggnaden med tomt har ett bokfört värde på 7,2 mnkr (per 1 jan 2016). Vid
rivning sker avskrivning av bokfört värde, vilket belastar resultatet.
7. Framtida vattenförsörjning.
När och om region Gotland inför avsaltning av havsvatten i dricksvattensystemet ska regionen bygga och bekosta en separat vattenförsötjningslösning
med yt-/grundvatten till bryggeriet. Kostnaderna ska därefter tas ut i form av
en taxa som parterna kommer överens om. Åtgärderna har kostnadsberäknats
till ca 4 mnkr. Stor osäkerhet finns i dagsläget om detta kommer genomföras
men bedöms i så fall ligga ett antal år framåt i tiden.

Tidplan för de olika stegen i affärens genomförande
För genomförande av affären i enlighet med det förhandlingsresultat som nu
föreligger krävs att ett antal beslut tas och att ett antal åtgärder genomförs.
Nedanstående åtgärder ska enligt avtalet genomföras innan den 7 mars 2017:
Regionstyrelsen fattar beslut om att föreslå regionfullmäktige att teckna upprättat
Ramavtal med Spendrups.
Regionfullmäktige fattar beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Beslut om förändrad detaljplan
Evakuering av befintliga verksamheter och införskaffande av eventuella
ers ättningslokaler
Rivning av byggnad.
Sanering av mark.
Fastighets bildning
Beslut om bygglov
Beslut om aktieöverlåtelse (alternativt fastighetsförsäljning), innebärande att den
byggklara fastigheten överlåts till Spendrups.

Inför regionstyrelsens behandling av ärendet 7 september 2015
Regionstyrelsen behandlade ärendet vid sitt möte den 18 augusti. Några beslut
fattades dock inte mer än att ärendet skulle återkomma till behandling vid ett extra
möte med regionstyrelsen den 7 september då ledningskontoret ska ha kompletterat
och förtydligat ärendet med vissa uppgifter, (bilaga 4).
För att affärens första fas ska kunna genomföras krävs nu att regionstyrelsen den 7
september fattar beslut om att föreslå regionfullmäktige att sarnma dag teckna
upprättat Ramavtal med Spendrups samt att godkänna villkoren i det Villkorade
anbudet. För vinnande av tid är det lämpligt att regionstyrelsen samtidigt begär att
fullmäktige delegerar till regionstyrelsen att ordna med vad som krävs för att uppfylla
åtagandet med att överlåta fastigheten genom paketering i ett aktiebolag, innefattande
att utse styrelse, anta bolagsordning och aktiekapital med mera.
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3. Bakgrund till affären
Gotlands Bryggeri AB inkom 2013 med en förfrågan om mark för uppförande av ett
nytt bryggeri i Visby. Nuvarande bryggerianläggning i Visby innerstad kan inte klara
av att möta kommande ökad efterfrågan och Gotlands Bryggeri har därför ett behov
aven ny produktionsanläggning på Gotland.
Region Gotland och Gotlands Bryggeri AB tecknade i december 2013 en
avsikts förklaring (bilaga 3). Överenskommelsen syftade till att undersöka
möjligheterna för uppförande aven bryggerianläggning som skulle kunna förena
industriell produktion av öl med publik verksamhet bland annat i form av servering
och studiebesök. Parterna enades om att en lämplig plats var den tomt där regionens
hamnkontor är beläget. Tomtens ungefärliga yta uppgår till 3 500 kvm.
Avsiktsförklaringen innehåller ett antal åtaganden för parterna:
I.
Studera förutsättningarna för en etablering ur ett tekniskt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv.
II.
Företaget ska ta fram nödvändigt underlagsmaterial för att kunna studera och
bedöma platsens lämplighet.
III.
Regionen ska utreda geotekniska förutsättningar, markföroreningar samt hur
hyresgäster kan evakueras.
IV.
Om markområdet visar sig vara lämpligt, ska parterna gå vidare med att
förhandla om villkor för marköverlåtelse.
V.
Vid bestämmande av köpeskilling ska parterna utgå ifrån marknadsmässiga
principer samt beaktande av regionens kostnader för rivning, sanering och
evakuering av hyresgäster.

3.1 ledningskontorets tidigare utredningsarbete
Efter avsikts förklaringen träffades i december 2013 har parterna gemensamt och var
för sig arbetat med de punkter som avsikts förklaringen innehåller. Inför
regionstyrelsens sammanträde 4 mars 2015 sammanställde lednings kontoret
resultaten i form aven PM. Resultatet av denna framgår i stora drag av vad som ovan
anges under avsnitt 2. Ur denna kan särskilt följande nämnas det som sägs om
saneringen av marken och EUs statsstödsregler.
Sanering a v mark
Hösten 2014 gjordes en utförlig markundersökning med tillhörande riskbedömning.
Denna visar att innan en exploatering av området kan ske behöver hela eller
åtminstone huvuddelen av jorden inom området saneras. Föroreningarnas art gör att
en sanering på plats (in-situ) knappast är aktuell, vilket betyder att ca 10000 kbm jord
måste schaktas och transporteras bort för omhändertagande. Kostnaderna för denna
åtgärd har beräknats till ca 15 mnkr inklusive kostnader för den markundersökning
som redan genomförts.
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Ansvar för undersökning och efterbehandling av markföroreningar
Länsstyrelsen har 2012 genomfört en ansvarsutredning för ett område som i
utredningen benämns "Badhusparken" och omfattar södra delen av hamnen. Marken
under och omkring hamnkontoret omfattas dock inte av undersökningen enligt
fårskt besked från länsstyrelsen, se bilaga 4.
Länsstyrelsen bedömer att föroreningarna sannolikt kommer från hantering och
lagring av oljeprodukter och stenkols~ära mellan 1930-tal till tidigt 1970-tal. Vissa av
de företag som ansvarade för dessa verksamheter har upphört, men länsstyrelsens
bedömning är att det finns två aktiva oljebolag som kan anses solidariskt ansvariga
och därför ska bekosta nödvändiga markundersökningar. Länsstyrelsen tar i
utredningen också upp Region Gotlands roll och gör bedömningen att inga krav kan
riktas mot regionen i dess roll som fastighetsägare eftersom fastigheten förvärvats
innan miljöskyddslagens tillkomst. Regionen kan dock möjligen bära ett visst
begränsat ansvar bland annat för att ha lossat och distribuerat olja vid kaj och inom
delar av området. Regionens ansvar är dock av begränsad omfattning.
När det gäller ansvaret för den sanering som kan komma att bli nödvändig beroende
på utfallet av markundersökningarna, avser länsstyrelsen att göra en ny
ansvarsutredning senare. Länsstyrelsen har bedömt området som tillhörande riskklass
1, vilket är den allvarligaste graden av föroreningar. Riskklass 1 innebär också att det
finns möjligheter att ansöka om statliga medel från Naturvårdsverket för att täcka
kostnaderna för saneringen. Ansvaret för sanering av marken under och omkring
hamnkontoret åvilar i dagsläget alltså inte regionen, mer än i delar där regionen
tidigare haft verksamhet och utfört markarbeten och därmed försvårat en framtida
sanering. Att regionen nu frivilligt genomfört en markundersökning ändrar inte detta
förhållande.
Om regionen däremot påbörjar en exploatering (river byggnad och gräver i mark)
kommer länsstyrelsen sannolikt att göra en annan bedömning och regionen kommer
då troligtvis i en förnyad ansvarsutredning kunna åläggas ett ansvar för saneringen i
de delar där åtgärderna påverkar föroreningen. Om regionen som en del i en
exploatering tar initiativ till en sanering på egen hand, har regionen teoretisk
möjlighet att i efterhand regressa gentemot den som kan anses ansvarig för att få dem
att betala del av saneringskostnaderna. Utgången aven sådan process är emellertid
högst osäker.
Vid regionstyrelsens sammanträde 2015-03-04 informerade ledningskontoret om
diskussionerna med företrädare för Gotlands Bryggeri rörande kostnadsfördelning
för nödvändiga åtgärder. De totala kostnaderna för att iordningsställa en byggklar
tomt uppgår enligt ledningskontorets utredning till ca 25 rnnkr exklusive kostnader
för evakuering av nuvarande verksamheter och hyresgäster. I ledningskontorets PM
framgick att kontoret bedömde att Gotlands Bryggeri var berett att betala en mindre
del av dessa kostnader i form av köpeskilling för marken, men att detta långt ifrån
skulle innebära full kostnadstäckning för regionen.
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4. Resultat från fortsatt arbete
Regionstyrelsen beslutade 2015-03-04 att ge arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta
förhandlingarna. Arbetsutskottet gav i sin tur ledningskontoret i uppdrag att fullfölja
förhandlingen i överensstämmelse med innehållet i den gällande avsikts förklaringen.
Utredning kring statsstödsregler
Ledningskontoret har låtit Foyen Advokatfirma utreda frågor kring risken för att en
försäljning aven fastighet skulle kunna betraktas som otillåtet statsstöd. Foyen
konstaterar att förbud mot att lämna stöd till enskilda näringsidkare dels finns i
kommunallagen och dels finns i de EV-rättsliga statsstödsreglerna. I korthet gör
advokatfirman följande bedömningar:
•

Kostnader för planläggning och fastighetsbildning ska bekostas av köparen och
bör därför inte utgöra något otillåtet statsstöd.

•

Om överlåtelse av tomten sker till en köpeskilling som minst uppgår till
marknadsvärdet, föreligger inget otillåtet statsstöd i denna del.

•

Evakueringskostnaden är en nödvändig och oundviklig kostnad för en
fastighetsägare som vill överlåta en fastighet och utgör inte otillåtet statsstöd.

•

Saneringskostnaderna kan regressvis föras över på tidigare ansvariga
verksamhetsutövare och torde därmed inte utgöra något otillåtet statsstöd.

•

När det gäller kostnaderna för rivning av nuvarande byggnad hänvisar Foyen till
det så kallade Marknadstestet som kan genomföras för att besvara frågan om en
privat aktör vid normala marknadsförhållanden hade rivit den befintliga
byggnaden inför en förestående överlåtelse. Här menar advokatfirman att detta
avgörs av fastighetens marknadsvärde med befintlig byggnad jämfört med
marknadsvärdet på fastigheten med riven byggnad. Här föreslås att den
fastighetsekonomiska utredningen fördjupas ytterligare innan beslut fattas.

Mot bakgrund av föreliggande osäkerhet om tillåtlighet eller inte är advokatflrmans
samlade rekommendation att frivilligt anmäla den planerade transaktionen till EVkommissionen (genom Näringsdepartementet) för att få frågan avgjord.
Ledningskontoret har i detta läge valt att inte anmäla affären till EV-kommissionen.
Detta har två orsaker. Dels har affären varit föremål för förhandling och varken
slutlig köpeskilling eller andra villkor har tidigare varit klarlagda. Dels är
behandlingstiden för ett statsstödsärende som anmäls till EV-kommissionen relativt
lång, minst ett år enligt tillgängliga källor, varför det sannolikt ändå inte har hade
funnits ett klargörande besked framme i detta läge. I ramavtalet fastslås att det är
Spendrups som ska bära kostnaderna för ett eventuellt negativt utslag från EVkommissionen i denna fråga.
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Oberoende värdering av fastigheten
Ledningskontoret har låtit göra en värdering aven byggklar och sanerad tomt för
industrländamål på platsen. Det markområde som värderingen har utgått ifrån
omfattar ca 3500 kvm med en uppskattad byggrätt om ca 2800 kvm BTA.
Värderingen som utförts aven auktoriserad värderings firma har resulterat i ett
marknadsmässigt värde om ca 10 mnkr, (bilaga 5)
Samma värderings firma har också gjort en indikativ värdebedömni1lg av den
nuvarande byggnaden med tomt. Med marknadshyror och utan krav på sanering ges
ett värde på 17,6 mnkr. Medtas kostnader för sanering och rivning sjunker detta till
- 5 mnkr.

Resultat från fortsatta förhandlingar mellan parterna
Ledningskontoret har under tiden mars-juli 2015 i enlighet med regionstyrelsens
arbetsutskotts uppdrag arbetat vidare med
•

att fullfölja förhandlingen i överensstämmelse med innehållet i den gällande
avsikts förklaringen,

•

att se över planläggningsprocessen för det aktuella området,

•

att lämna kontinuerliga lägesrapporter till regionstyrelsens presidium

Ledningskontoret har träffat företrädare för Spendrups ett flertal gånger för att
diskutera villkoren för markförsäljningen. Allt eftersom förhandlingarna fortskridit
har vi lämnat lägesrapporter till regionstyrelsen, arbetsutskottet och presidiet.
Parterna har nu slutligen enats om villkoren för en överlåtelse aven tomt för ett
bryggeri, det har skett genom att regionens företrädare i förhandlingarna accepterat
och undertecknat ett av Spendrups villkorat anbud (bilaga 1).
Det Villkorade anbudet (bilaga 1) som accepterats har i huvudsak följande innehåll:
1. Köpeskillingen för markområdet uppgår till 14 mnkr.
2. Affären genomförs genom att regionen efter avstyckning paketerar fastigheten i
ett bolag, varefter detta aktierna i bolaget överlåts. Om affären inte kan
genomföras som en bolagsaffär ska den genomföras som en fastighetsaffår.
3. Parterna ska träffa slutlig överenskommelse genom ett Ramavtal samt ett
Aktieöverlåtelseavtal (alt Fastighetsöverlåtelseavtal). Ramavtalet ska godkännas av
Spendrups styrelse respektive regionfullmäktige senast 3 respektive 7 september
2015.
4. Nuvarande byggnad på marken ska rivas och marken saneras senast till det datum
då förändrad detaljplan beslutas om.
5. Villkor för affåren är att en ny detaljplan tas fram och beslutas om
6. Villkor för affåren är att nödvändigt bygglov beslutas om
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7. Regionen ska finansiera och anlägga vattenledning för att försörja bryggeriet med
icke avsaltat dricksvatten den dagen detta blir aktuellt. Fördelningen av kostnader
ska överenskommas mellan parterna, men ska utgå ifrån att VAkollektivet/Skattebetalarna ges kostnadstäckning för nödvändiga investeringar.
Parterna ska gemensamt utvärdera om och var en vattenbehandling ska ske,
primärt ska denna ske i regionens regi.
8. En förändrad detaljplan ska möjliggöra in- och uttransporter vid det kommande
bryggeriet, Spendrups betonar att det är av vikt att rundköming kan ske.

Ramavtalet (bilaga 2) som parterna arbetat fram har i korthet följande innehåll:
1. Parternas intressen
- Spendrups/Bryggeriets intresse är att kunna trygga den framtida försörjningen
av produkter som Bryggeriet tillverkar.
- Regionens intresse utgörs av två delar:
a) exploatering som möjliggör en sanering av ett starkt förorenat markområde
b) utveckling av besöksnäringen genom en kombinerad produktions/besöksanläggning
2. Paketering av fastigheten.
Regionen ska efter avstyckning paketera fastigheten i ett aktiebolag. Så snart
villkoren för affären är uppfyllda ska Spendrups/Bryggeriet förvärva bolaget (som
äger fastigheten) av regionen.
3. Omlokalisering av hyresgäster inom hamnkontoret
Regionen ansvarar för och bekostar detta.
4. Rivning och sanering av fastigheten
Regionen ansvarar för att byggnad rivs och att sanering sker enligt
myndigheternas krav. Regionen bekostar dessa åtgärder.
5. Designprocess
En gemensam arbetsgrupp för designprocessen ska bildas, vilken ska arbeta
utifrån ambitionen att åstadkomma bästa byggnad på platsen för industriändamål
och för de publika delarna. I arbetsgruppen ska regionens stadsarkitekt och
Spendrups arkitekt ingå.
6. Detaljplan och bygglov
Regionen ansvarar för att arbetet med att ta fram en detaljplan och att
bygglovärendet hanteras skyndsamt. Regionen bekostar detaljplanen,
Spendrup /Bryggeriet bekostar bygglovet.
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7. Infrastrukturfrågor
När så är nödvändigt ska regionen fatta beslut om att finansiera och anlägga en
vattenledning med anslutllingspunkt vid fastigheten för att försörja bryggeriet med
icke avsaltat dricksvatten. Regionen tar betalt för detta via en VA-taxa.
8. Elförsörjning
Spendrups/Bryggeriet ansvarar för att teckna avtal om elförsörjning för
anläggningen. Regionen ska bistå med stöd när det gäller möjlig samordning med
framtida kabel för landanslutlling av fartyg.
9. Miljötillstånd, buller mm
Spendrups/Bryggeriet ansvarar för att utreda frågor kring vilka myndighets krav
som kan ställas på anläggningen ur miljöskyddssynpunkt. Regionen bistår med
stöd.
10.Villkor
Ramavtalet och dess underliggande avtal är villkorade av
- att avtalet godkänns av Spendrups styrelse senast 2015-09-03
- att avtal godkänns av regionfullmäktige senast 2015-09-07
- att byggnad är riven och marken sanerad senast 2017-03-07
- att beslut om detaljplan fattats senast 2017-03-07
- att beslut om beviljat bygglov fattats senast 2017-03-07
11.Statsstöd
Eventuella kostnader som uppkommer till följd av att affären överklagas enligt
regler om statsstöd, ska bäras av Spendrups. För att trygga genomförandet ska
Spendrups hålla en informell dialog med Näringsdepartementet.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog

tf regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Budbrev accept
Ramavtal Spendrups - Region Godand
Avsiktsförklaring Godands Bryggeri Region Godand
PM besvarande av frågor från RS 18 aug
Värdenngsudåtande
Skrivelse från Destination Godand
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Region Gotland
Att: Per Lindskog
CC: Anders Lindholm och Jan Olsson
Skickas per email: per.lindskog@gotland.se;anders.lindholm@gotland.se;
jan.olsson@gotland.se

Per,
Spendrups Bryggeriaktiebolag, org. nr. 556079-6871, nedan benämnt "Spendrups", och
Region Gotland, org. nr. 212000-0803, nedan benämnt "Regionen", har sedan februari 2014
diskuterat ett fårvärv av fastighet i Visby hamn enligt bilagt kartunderlag, bilaga l, nedan
benämnd "Fastigheten". På Fastigheten skall en ny produktionsanläggning får Gotlands
Bryggeri AB, org. nr. 556467-5055, nedan benämnt "Bryggeriet", uppföras. För att skapa
struktur och klarhet i de föreliggande fårhandlingarna önskar Spendrups tillställa Regionen ett
villkorat anbud avseende ett förvärv av Fastigheten.
Villkorat anbud
Spendrups har baserat sitt villkorade anbud på en extern fastighetsvärdering på Fastigheten
samt ett antagande om kommersiell värde som tillkommer varumärket Gotlands Bryggeri.
Mot bakgrund av ovanstående lämnar Spendrups härmed ett villkorat anbud på Fastigheten
(nedan benämnt "Anbudet") uppgående till 14 miljoner kronor. Anbudet lämnas i övrigt på
de villkor som anges nedan.
Spendrups önskar genomfåra fårvärvet genom att Fastigheten, efter avstyckning från
stamfastigheten, paketeras i ett svenskt aktiebolag (nedan benämnt "NY AB"). Om
Fastigheten försäljs genom paketering i NY AB ersätter Spendrups Regionen med beloppet
angivet i Anbudet samt NYAB:s bundna aktiekapital (d.v.s. nominellt belopp för aktierna).
NY AB förutsätts här vara skuldfritt. Spendrups kommer även ersätta Regionen får kostnaden
att köpa NYAB (kostnaden får köp av lagerbo\ag) samt den stämpelskatt som det innebär att
överlåta Fastigheten till NYAB. Om en paketering i NYAB av någon skälig anledning inte går
att genomföra är Spendrups villig att genomfår fårvärvet av Fastigheten genom ett
fastighetsförvärv.
Villkor för Anbudet och genomförandet av fastighetsförvärvet
Bortsett från att Anbudet fårutsätter genomförandet av fastighetsförvärvet att parterna träffar
en slutlig överenskommelse genom ett skriftligt Ramavtal samt
aktieöverlåtelseavtal/fastighetsöverlåtelseavtal (utkast bifogas Anbudet). Anbudet och
genomfårandet av fastighetsförvärvet är vidare föremål för redan nu kända villkor:
a)
b)

att det avtal som skall reglera överlåtelsen av Fastigheten (genom bolag eller ej)
godkänns av Spendrups styrelse senast den 3 september 2015;
att det avtal som skall reglera överlåtelsen av Fastigheten (genom bolag eller ej)
godkänns av Regionfullmäktige senast den 7 september 2015 och sedan vinner laga
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c)
d)
e)
f)

g)

kraft;
att nuvarande byggnad på Fastigheten rivs och mark saneras senast till det datum då
beslut om förändrad detaljplan fattas;
att beslut om förändrad detaljplan fattas;
att beslut om beviljat bygg lov fattas;
att när så bedöms vara nödvändigt får att tillhandahålla produktionsvatten till
Bryggeriet så skall Regionen fatta beslut om att finansiera och anlägga en
vattendistributionsledning med en anslutningspunkt vid Fastighetens gräns. Kostnaden
fOr detta över tid skall överenskommas mellan Regionen och Spendrups i form aven
VA-taxa. Beräkningsgrunderna får sådan VA-taxa skall Regionen och Spendrups
överenskomma om i samband med fastighetsöverlåtelsen, men ska utgå ifrån principen
att VA-kollektivet ges kostnadstäckning får nödvändiga investeringar. Den ersättning
som Spendrups skall erlägga till Regionen får nödvändiga investeringar skall baseras
på de gängse avskrivningstider och regelverk som gäller får den här typen av
investeringar samt att Spendrups skall erhålla normal rabatt på brukningsavgiften då
Spendrups är en så kallad industriell storf6rbrukare. När det gäller tillgången på vatten
är Spendrups kravatt det vatten som skall försörja Bryggeriet skall komma från en
grund- alternativt ytvattentäkt. Parterna skall gemensamt utvärdera i vilken omfattning
och var i f6rsörjningskedjan som en eventuell vattenbehandling skall ske. Primärt skall
all vattenbehandling ske i Regionen regi. Spendrups skall ges möjlighet att analysera
recepturen får råvattnet. Spendrups kan inte under några omständigheter acceptera att
vatten leverans sker med avsaltat havsvatten;
att beslut fattas om fårändrad detaljplan som bland annat möjliggör in- och
uttransporter vid Bryggeriet. Det skall noteras att Spendrups klargjort fOr Regionen att
det är av trafiksäkerhets- och verksamhetsskäl är av vikt att sådana in- och
uttransporter sker genom rundkörning vid Bryggeriet.

Det skall särskilt noteras att vardera parten skall stå sina egna kostnader, innefattande men ej
begränsat till rådgivningskostnader i anslutning till arbetet med att genomfOra Spendrups
granskning och fOrhandling av överlåtelseavtalet och andra avtal gällande Transaktionen samt
övriga kostnader som part åsamkas i anledning därav.

Detta Anbud överlämnas av Spendrups den 10 juli 2015 och ersätter det anbud som
Spendrups överlämnade till Regionen den 4 ju Ii 2015.
För Spendrups Bryggeriaktiebolag
Gunnar Svensson,

Mats EskiIs,

Vice verkställande direktör

Chefsjurist
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Detta Anbud accepteras och undertecknas av Regionen nedan den 10 juli 2015 och fårutsätter
godkännande genom beslut av Regionfullmäktige får att vinna laga kraft.

För Region Gotland

a~
Per Lindskog,
Tf Regiondirektör

:)
~C;-~
~Anders Lindholm,

Exploateringsstrateg
I
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RAMAVTAL
mellan
SPENDRUPS BRYGGERI AB
och
REGION GOTLAND

angående förvärv av fastighet i Visby hamn
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DEFINITIONER
"Avtalet"
"Fastigheten"
"Bryggeriet"
"Byggnaden"

skall betyda detta ramavtal angående förvärv av fastighet i Visby hamn.
skall betyda den mark i Visby hamn som Spendrups skall förvärva och på vilken ett
nytt bryggeri skall uppföras.
skall betyda Spendrups helägda dotterbolag Gotlands Bryggeri AB, org. nr.
556467-5055.
skall betyda den byggnad för i första hand industriändamål och i andra hand
besöksändamål som SpendrupslBryggeriet avser att uppföra på Fastigheten.
skall betyda Spendrups Bryggeri AB och Region Gotland.

"Parterna"
"Underliggande
Dokumentation" skall betyda de avtal eller annan dokumentation som har eller skall upprättas enligt
Avtalet.

2(8)
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AVTAL
MELLAN:
(1)

SPENDRUPS BRYGGERI AB, org.nr. 556079-6871, Box 3806, 143 03 VARBY
("Spendrups"); och
(2) REGION GOTLAND, org.nr. 212000-0803, Visborgsallen 19, 621 81 VISBY,
("Regionen ");
(1) - (2) ovan benämns gemensamt som "Parterna" och individuellt även för "Part".

1

BAKGRUND
Avtalet har tecknats i syfte att reglera vissa övergripande frågor sammankopplade till det
samarbete som Regionen och Spendrups avser att inleda och som avser Spendrups eventuella
fårvärv av Fastigheten.
Detta avtal ingås mellan Parterna för att reglera vissa övergripande frågor kopplade till
Fastigheten samt andra fårutsättningar för att Spendrups förvärv av Fastigheten skall komma
till stånd.

2

PARTERNAS INTRESSEN

2.1

Spendrups intressen
Spendrups och Bryggeriet intresse är att trygga den framtida fårsörjningen av produkter som
Bryggeriet tillverkar, marknadsför och fårsäljer och som har gjort Bryggeriet till ett
framgångsrikt hantverksbryggeri. Nuvarande produktionsanläggning på Gotland har inte den
kapacitet som Spendrups fårväntar sig skall tillverkas på Gotland av Bryggeriet. Spendrups
har därfår uppvisat ett intresse av att få fårvärva Fastigheten från Regionen för att kunna
uppföra en ny produktionsanläggning på. Regionen kan till Fastigheten även ansluta det
behov som Bryggeriet har i form av produktvatten från grundvattentäkt, avlopp för
spillvatten samt elförsörjning. Fastigheten är också så belägen att det möjliggör logistiska
förutsättningar för Bryggeriet att hantera in- och uttransporter på ett effektivt sätt.

2.2

Regionens intressen
Regionens intresse är att möjliggöra en exploatering av det starkt förorenade området så att
sanering sker samtidigt som det på platsen uppförs en väl arkitektonikk gestaltad byggnad
för bryggeri- och visningsverksamhet som blir ett landmärke och symbol för gott
näringslivsklimat på Gotland och en uppskattad mötesplats får besökare och boende.

2.3

Gemensamt intresse
Parterna är övertygade om att en placering av ett nytt bryggeri på Fastigheten kommer
innebära ett stort värde för att i ännu högre grad bygga varumärket Gotland och göra Gotland
till ett högintressant besöksrnål får turister.

3

ÖVERSIKT ÖVER SAlVlARBETET OCH P ARTERNAS ÅTAGANDEN
Samarbetet enligt Avtalet skall utfåras enligt följande och i överensstämmelse med i punkten
3.1 - 3.5 överenskomna bestämmelser.

3(8)
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3.1

Paketering av Fastigheten
Regionen skall efter avstyckning från stamfastigheten förbereda ett kommande förvärv av
Fastigheten genom att paketera Fastigheten i ett svenskt aktiebolag (hädanefter kallat
"NYAB"), som skall vara ett nybildat lagerbolag. Kostnaderna för att förvärva NYAB samt
den stämpelskatt som Regionen drabbas av vid paketeringen skall bäras av Spendrups
oavsett om det Spendrups förvärvar Fastigheten eller inte. Så snart villkoren för förvärvet är
uppfyllda skall Spendrups förvärva NY AB från Regionen på de villkor som i huvudsak
framgår av bifogat aktieöverlåtelseavtal, bilaga 2. Det skall noteras att det i dagsläget inte är
fullständigt klargjort huruvida det är Spendrups eller Bryggeriet som kommer vara den part
som förvärvar NY AB från Regionen förutsatt att villkoren i Avtalet är uppfyllda.
Parterna är överens om att köpeskillingen för samtliga aktier i NYAB (och därmed den
indirekta köpeskillingen för Fastigheten) skall bestämmas enligt följande beräkningsgrunder:
NYAB:s bundna aktiekapital + 14 mkr såsom bedömt marknadsvärde för Fastigheten
(NY AB förutsätts även vara skuldfritt).

3.2

Omlokalisering av befintliga hyresgäster
Det är Regionens ansvar att omlokalisera de hyresgäster som besitter den byggnad som finns
på Fastigheten idag. Samtliga kostnader för sådan omlokalisering skall bäras av Regionen.

3.3

Rivning och sanering av Fastigheten
Vid analys har det konstaterats att marken på Fastigheten är förorenad och måste saneras. Att
sådan sanering sker i enlighet med berörda myndigheters beslut och tillgänglig expertis
utlåtande är ett villkor för att Spendrups skall förvärva Fastigheten genom ett köp av aktierna
i NY AB. Spendrups önskar fullständig insyn och fullständiga garantier från Regionen på att
sådan sanering har skett i enlighet med vad myndigheter och övrig expertis har föreskrivit.
Spendrups önskar också ha möjlighet att ha synpunkter på planen för sanering innan den
genomförs. Samtliga kostnader kopplade till en sådan sanering skall bäras av Regionen.

3.4

Designprocess, detaljplan och bygglov
Spendrups garanterar att det inom ramen för utformningen av Byggnaden skapas möjligheter
för publika ändamål. Dessa publika ändamål skall vara bryggerivisningar samt
restaurangverksamhet. Spendrups kan garantera att avgiftsfinansierade bryggerivisningar
möjliggörs under hela året. Detta skall dock endast ske med en skälig planering för personal
och verksamheten i övrigt. När det gäller garantier kopplat till restaurangverksamheten är det
en fråga för kommande restauratör och möj ligheter för densamme att bedriva en
restaurangverksamhet på företagsekonomiskt acceptabla grunder. Spendrups kan vidare
garantera att föra en löpande dialog med Regionen gällande sagda verksamheters omfattning
och tillgänglighet men att de slutliga besluten kring omfattning och tillgänglighet ligger hos
Spendrups.
Spendrup garanterar vidare att i dialog med Regionen diskutera om det inom ramen för
besöksändmålen i Byggnaden går att, genom löpande information, ytterligare stärka
samarbetet mellan Regionen och Bryggeriet samt bygga varumärket "Gotland".

4(8)
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Omfattningen och sättet på vilket detta skall genomföras skall beslutas i samförstånd mellan
Parterna.
Det är vidare klargjort för Spendrups av Regionen att Byggnaden (inkl. den verksamhet som
skall bedrivas i Byggnaden) inte får förhindra den hamnverksamhet som idag bedrivs och
som förväntas bedrivas i framtiden. Det är samtidigt av största vikt att materialförsöjningen
kan ske till och från Bryggeriet på ett effektivt och säkert sätt. Detta skall även belysas i
designprocessen.
Mot bakgrund av ovanstående stycken och inför arbetet med detaljplan och bygglov skall en
gemensam designprocess avseende Byggnaden inledas mellan Parterna i en arbetsgrupp för
detta ändamål. I denna arbetsgrupp skall, förutom företrädare för respektive part på
ledningsnivå, Spendrups husarkitekt och Regionens stadsarkitekt delta.
Inom ramen för designarbetet skall följande arbete genomföras och underlag tas fram:
Alternativskisser i syfte att åstadkomma bästa byggnad på platsen såväl för
industriändamålen som för de publika delarna.
Volymstudier av Byggnaden för att belysa och säkerställa Byggnadens inverkan på
platsen och dess omgivning.
Lokal- och funktionsprogram som bl.a. beskriver den Byggnadens publika del, storlek
och användning av densamma.
Utreda Byggnadens (inkl. den verksamhet som skall bedrivas i Byggnaden) påverkan
på det gångstråk mellan hamnen och Visby stad. Här är bl.a. av vikt att belysa
gångtrafikanters möjligheter att transportera sig samt upplevelsen av gångstråket
mellan hamnen och Visby stad. Hänsyn skall dock tas till Spendrups behov av
materialförsörjning till och från Bryggeriet.
Utreda Byggnadens (ink!. den verksamhet som skall bedrivas i Byggnaden) påverkan
på den verksamhet som bedrivs idag bedrivs i hamnen men också i förhållanden till
kommande planerad hamnverksamhet. Hänsyn skall dock tas till Spendrups behov av
materialförsörjning till och från Bryggeriet kan ske på ett effektivt och säkert sätt.
Möten i arbetsgruppen skall protokollföras. Beslut skall endast ske med full konsensus
mellan Parterna och designfrågor som skapar merkostnader för Spendrups skall Spendrups
äga rätt att neka förändringar kopplade till Byggnadens utformning om sådana förändringar
kan anses oskäliga och väsentligen avviker från direkta merkostnader på mer än 9 miljoner
kronor.
Regionen ansvarar för och skall tillse att arbetet med att ta fram ny detaljplan gällande för
Fastigheten samt bygglovsärende hanteras skyndsamt dock att det måste enligt gällande
lagstiftning.
Det är Spendrups skyldighet att samarbeta med Regionens olika enheter kopplade till
detaljplane- och bygglovsfrågor. När det kommer till planeringen av Byggnaden skall
Spendrups tillse att de önskemål som Regionen framfört om att göra Bryggeriet till ett
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regionalt besöksrnål, t.ex. möjliggörande av bryggerivisningar for allmänheten. Spendrups
skall erlägga de kostnader som normalt foljer i bygglovsärenden i Regionen.

3.5

Infrastrukturella och verksamhetsanknutna frågor
Parterna skall i samråd arbeta fram en plan parallellt med bygglovsärendet så att samtliga
frågor kopplad till vatten och avlopp, elforsörjning samt trafikfrågor är utredda.
När så bedöms vara nödvändigt fOr att tillhandahålla Bryggeriet med ytterligare
produktionsvatten så skall Regionen fatta beslut om att finansiera och anlägga en
vattendistributionsledning
med en
anslutningspunkt vid Fastighetens gräns.
Beräkningsgrunderna for sådan V A-taxa skall Regionen och Spendrups överenskomma om i
samband med att Fastigheten överlåts, men ska utgå ifrån principen att VA-kollektivet och
Skattekollektivet ges kostnadstäckning for nödvändiga investeringar. Den ersättning som
Spendrups skall erlägga till Regionen for nödvändiga investeringar skall baseras på de
gängse avskrivningstider och regelverk som gäller for den här typen av investeringar samt att
Spendrups skall erhålla normal rabatt på brukningsavgiften då Spendrups är en så kallad
industriell storforbrukare. När det gäller tillgången på vatten är Spendrups kravatt det vatten
som skall forsörja Bryggeriet skall komma från en grund- alternativt ytvattentäkt. Parterna
skall gemensamt utvärdera i vilken omfattning och var i fOrsörjningskedjan som en eventuell
vattenbehandling skall ske. Primärt skall all vattenbehandling ske i Regionens regi.
Spendrups skall ges möjlighet att analysera recepturen for råvattnet. Spendrups kan inte
under några omständigheter acceptera att vattenleverans sker med avsaltat havsvatten.
Parterna skall så snart det är nödvändigt ingå ett VA-avtal med överenskommen
industritaxa.Regionen skall tillse att utkast till VA-avtal upprättas och bilägges Avtalet,
bilaga 3.
För elfarsörjningen och elnät skall Spendrups hantera detta direkt med GEAB och teckna
avtal direkt med GEAB. Regionen skall bistå Spendrups med stöd i frågan om att Bryggeriet
skall möjliggöras en anslutningspunkt till den nya strömfOrsörjningskabeln ner till hamnen.
Regionen har klargjort vilka begränsningar som gäller for verksamhetens bedrivande på
Fastigheten kopplat till buller, trafik etc. vad gäller det miljötillstånd for hamnen som
Fastigheten kommer ligga inom. Det är dock oklart huruvida det tillstånd som idag gäller for
hamnverksamheten skall gälla for Bryggeriets verksamhet i framtiden. Denna fråga skall
utredas av parterna och vara klargjord fare det att beslut om forändrad detaljplan skall fattas.
Beslut om fOrändrad detaljplan måste vara utformat på ett sådant sätt att det möjliggör inoch uttransporter vid Bryggeriet. Det skall noteras att Spendrups klargjort for Regionen att
det är av trafiksäkerhets- och verksamhetsskäl är av vikt att sådana in- och uttransporter sker
genom rundkörning vid Bryggeriet.
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4

AVTALS KONSTRUKTION - UNDERLIGGANDE AVTAL
För genomförande av vad som överenskommits enligt Avtalet har eller skall följande
dokument, nedan "Underliggande Dokumentation" upprättas, samt följande åtgärder
vidtas.
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5

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

5.1

Tolkning
Vid motstridighet mellan Avtalet och Underliggande Dokumentation skall Underliggande
Dokumentation äga företräde.

5.2

Tider
Samtliga åtgärder enligt Avtalet och Underliggande Dokumentation beräknas genomföras i
enlighet med bilagda preliminära tidplan, bilaga 4.

5.3

Överlåtelse av Avtalet eller Underliggande Avtal
Överlåtelse av hela eller vissa delar av Avtalet får ej äga rum utan den andre Partens
skriftliga samtycke därtill.

5.4

Avtalsperiod
Avtalet gäller till dess det faller på grund av att något av villkoren i punkt 5.5 nedan inte
skulle kunna uppfyllas, dock längst t.o.m. 7 mars 2017 . Avtalet upphör att gälla om sagda
förutsättningar uppstår och utan krav på skriftlig uppsägning av någon av Parterna om inte
Parterna fattar ett gemensamt beslut att förlänga avtalstiden.

5.5

Villkor
Detta Avtal och dess Underliggande Avtal är villkorade av att:
Avtalet godkänns av Spendrups styrelse senast den 3 september 2015;
Avtalet godkänns av Regionfullmäktige senast den 7 september 2015 och sedan vinner
laga kraft;
Byggnad på Fastigheten är riven och marken är sanerad senast den 7 mars 2017,
Beslut om förändrad detaljplan, som bl.a. möjliggör in och uttransporter vid Bryggeriet,
fattats senast den 7 mars 20 l 7;
Beslut om beviljat bygglov fattats senast den 7 mars 2017;
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För det fall någon av de i strecksatserna l och 5 angivna villkoren ej uppfylls skall Avtalet
och Underliggande Dokumentation anses vara till alla delar fårfallet, med undantag för vad
som stadgas i punkten 5.6 nedan, om inte Parterna fattar ett gemensamt beslut att fårlänga
den aktuella tiden.

5.6

Konsekvenser av att villkor enligt punkten 5.5 ovan ej uppfylls
Parterna är överens om att utreda om Parternas intressen kan tillgodoses på annat sätt och om
de åtgärder som Avtalet stipulerar kan genomfåras genom alternativa lösningar.

5.7

Överklagande
Eventuella ökade kostnader som uppkommer får endera av parterna, vad de än må vara, till
fåljd av att denna fastighetsöverlåtelse överklagas enligt gällande regler om statsstöd, ska
bäras av Spendrup. För att ytterligare öka säkerheten får att en fårsäljning av Fastigheten inte
riskerar att bryta mot gällande regler om statsstöd skall Parterna fåre det att fastigheten
överlåts hålla en informell dialog med Näringsdepartementet.

5.8

Tvist
Tvist i anledning av Avtalet eller Underliggande Avtal samt rättsfårhållanden hänfårliga till
dessa avtal skall lösas genom medling enligt reglerna får Stockholms Handelskammares
Medlingsinstitut (Medlingsreglerna).
Om medling inte leder till att tvisten löses inom den tid som anges i Medlingsreglerna skall
den i stället avgöras av allmän domstol.

Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Datum och ort

Datum och ort

SPENDRUPSBRYGGERIAB

REGION GOTLAND

Namn:

Namn:

Namn:

Namn:
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l. PARTER
(l) Gotlands Bryggeri AB, org nr 556467-5055, Box 3006, 14304 Vårby, nedan kallat
"Företaget",

(2) Region Gotland, org nr 212000-0803, 621 81 Visby, nedan kallad "Regionen".

2. BAKGRUND

Området kring Visby hamn är en strategiskt viktig och attraktiv del av Visby. Ett antal
olika intressen samsas här inom en relativt begränsad yta. Hamnen och farleden utgör
riksintresse enligt Miljöbalken. Den inre hamnen används idag huvudsakligen som
småbåtshamn.
Under 2013 har Region Gotland arbetat med att ta fram ett fOrslag till planprogram for
hamnområdet och inom ramen for detta belysa effekterna ur ett brett samhällsperspektiv
när det gäller framtida utvecklingsscenarier. En väl fungerande hamn är av avgörande
betydelse för Gotlandstrafikens framtid, men hamnen har med sitt centrala läge en viktig
funktion även när det gäller turismens behov, universitetets utveckling, som bas
kryssningstrafik och gästhamn samt inte minst som mötesplats och sjönära miljö för
upplevelse och rekreation.

2.1 Gotlands Bryggeri AB:s bakgrundsbeskrivning
Gotlands Bryggeri AB är ett av Sveriges snabbast växande mikrobryggerier med
varumärken som är starkt förknippade med Gotland, hög kvalitet och skickligt hantverk.
Produkterna säljs numera i stort sett över hela landet och exporteras bl a till Finland,
Norge och Estland. För närvarande bedrivs bryggeriverksamhet vid St Hansgatan i Visbys
innerstad.
Företaget har kontaktat Regionen och redovisat behovet av och planer på etablering av ett
nytt bryggeri med en utökad kapacitet.
Kapacitetstaket i det nuvarande bryggeriet är sedan länge uppnått vilket resulterat i att
delar av produktionen i dag måste läggas ut som legoproduktion på andra bryggerier. Med
en nyanläggning skulle tillverkningen flyttas tillbaka till Gotland vilket innebär att såväl
produktion som antalet anställda kommer att öka. I ett första steg tillkommer fyra nya
tjänster att tillsättas inom tillverkning och administration.
Företaget har även en indirekt inverkan på sysselsättningen, inte minst inom jordbruket.
Företaget planerar att utvidga samarbetet med lokala odlare av spannmål vars produkter
kommer att användas som råvara i tillverkningen. Stora delar av de biprodukter som
genereras från ölbryggningen kan också återforas till jordbruket bl a i form av högvärdigt
djurfoder. Andra biprodukter kan användas somjordforbättringsmedel eller till utvinning
av biogas. Företaget vill rent generellt knyta an till det lokala näringslivet på Gotland och
ser gärna samarbeten for att stärka kunskapen om Gotland både på fastlandet och på
exportmarknaderna.
Vid sidan om själva öltilIverkningen har Gotlands Bryggeri AB ambitionen att skapa en
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upplevelsedel i det nya bryggeriet med servering av mat lagad på gotländska råvaror samt
brygder ur sortimentet. I dagsläget klarar inte verksamheten på St Hansgatan att hantera
det stora intresse som visas själva bryggeriet, företaget och produkterna. Besökstrycket är
högt under hela året. Med ett nytt bryggeri, väl placerat i Visby, kan besöksverksamheten
utvidgas och företaget bidra till att stärka ställningen för gotländsk matproduktion
nationellt såväl som internationellt.

3. ÖVERENSKOMMELSE
Parterna har ett gemensamt intresse av att undersöka möjligheterna för uppförande aven
anläggning som kan förena bryggeriproduktion med servering och besöksverksamhet.
Gemensamt har parterna identifierat en lämplig preliminär plats för anläggningen. Tomten
utgörs av det område där Region Gotlands hamnverksamhet finns idag. Inom tomten finns
en byggnad innehållande kontorslokaler, förråd och verkstadslokaler. Förutom regionens
hamnverksamhet finns här även externa hyresgäster. Tomtens ungefärliga yta uppgår till
2500 kvm. Parterna har enats om att fortsätta arbetet för att undersöka lämpligheten hos
denna tomt.

4. ÅTAGANDEN
Företaget ska ersätta Regionen för nödvändiga kostnader som uppstår inom ramen fOr
överenskommet arbete med etablering av bryggerianläggningen.

Skede 1
a. Parterna ska studera förutsättningarna för en etablering ur ett tekniskt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv. Parterna ska initialt utreda tillvägagångssätt när det gäller
prövning av anläggningens etablering inom ramen för plan- och miljölagstiftning samt
annan lagstiftning. Om det för verksamhetens långsiktiga etablering på platsen krävs en ny
detaljplan, ska parterna gemensamt bidra till framtagandet av denna.
b. Företaget ska ta fram nödvändigt underlagsmaterial för att kunna studera och bedöma
platsens lämplighet samt anläggningens omgivningspåverkan och nyttjande av regionens
tekniska försörjningssystem.
c. Regionen ska genomföra undersökningar för att utreda geotekniska förutsättningar samt
aktuell föroreningsstatus får byggnad och mark inom den aktuella tomten. Dessutom ska
utredas hur befintliga hyresgäster kan evakueras.
Kontrollstation

Skede 2
d. Om lämpligheten hos det markområde som preliminärt utpekats kan verifieras, ska
parterna gå vidare med att söka överenskomma om villkor för marköverlåtelse. Företaget
har ett intresse av att marken inför en överlåtelse är färdig för byggnation och att befintlig
byggnad har rivits och marken sanerats. Parterna ska i detta skede även diskutera lämplig
form för överlåtelse, förvärv eller tomrätt.
e. För bestämmande av köpeskilling eller avgäid får den aktuella tomten ska parterna utgå
från marknadsmässiga principer. Förutom marknadsmässigt markpris ska här även beaktas
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de kostnader som för Regionens vidkommande uppkommer för rivning och sanering samt
evakuering av befintliga verksamheter.

5. TIDPLAN
Företaget har uttryckt en önskan om att ha en produktionsanläggning färdig under senare
delen av 2015. Huruvida detta är möjligt är beroende av den tidsåtgång som åtgår och det
resultat parterna ernår, var for sig och tillsammans, när det gäller genomförandet av de
åtgärder som beskrivs under pkt 4 samt den tid som åtgår fOr en eventuell
detaljplaneprocess och bygglovprocessen.

6. UPPHÖRANDE
Vardera parten kan när som helst och utan att ange orsak avbryta samarbetet och frånträda
denna avsiktsförklaring utan att motparten äger rätt till någon form av kompensation.
Vardera parten svarar därför självt fOr nedlagda kostnader och andra effekter som kan
följa av att samarbetet avbrutits.

7. TVIST
Tvist med anledning av denna avsiktsfdrklaring ska avgöras vid allmän domstol.

Denna avsiktsförklaring har upprättats i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit
var sitt.
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Bilaga 4 till ärende markaffår bryggeri

Besvarande av frågor från RS 18 augusti
Regionstyrelsen har vid sammanträde 18 aug 2015 ställt vissa kompletterande frågor till
ledningskontoret när det gäller den aktuella affåren med försäljning aven tomt i
hamnområdet för etablering av ett bryggeri. K.ontoret har valt att besvara frågeställningarna
genom att utveckla den riskanalys som föredrogs vid sammanträdet.

1. Ansvar för sanering av förorenad mark
Av länsstyrelsen genomförd ansvars utredning har tidigare gett två nu aktiva oljebolag
ansvar för att genomföra geotekniska undersökningar i den del av hamnen som ligger söder
om hamnkontoret. Ansvarsfrågan för den del som ligger under hamnkontoret har inte
utretts. Oljebolagen har under 2014-15 genomfört undersökningar i den södra delen av
hamnen, medan regionen har undersökt det norra området. Båda dessa områden har
befunnits vara kraftigt förorenade, men medan föroreningen i söder i huvudsak tycks bestå
av oljerester är föroreningarna under hamnkontoret i huvudsak rester av tidigare
stenkols~ärehantering.

Ledningskontoret har haft en dialog med juristen Mårten Bengtsson, Advokatfirman Aberg
& Co, kring möjligheterna till regress, det vill säga att i efterhand kräva ersättning för

nedlagda kostnader för undersökning och sanering av det förorenade området. Det finns få
fall där denna typ av mål avgjorts i domstol, vanligtvis träffar parterna dessförinnan en
frivillig uppgörelse. Orsaken till detta är att målen riskerar att bli långdragna processer med
stora kostnader för miljöjuridiska ombud och experter. Eftersom ansvarsfrågan inte är
utredd, skulle det ligga på regionens ansvar att inför en process låta göra en
ansvarsutredning och få acceptans för denna hos motparterna. Den bild som Bengtsson ger
är att möjligheterna till regress via domstol är ytterst osäkra. Aterstår att via en frivillig
uppgörelse komma överens om fördelning av kostnaderna, vilket även det bedöms ha
begränsad möjlighet till framgång eftersom det saknas en utredning som pekar ut ansvariga.
Sammanfattningsvis gör ledningskontoret bedömningen att det finns ytterst små
möjligheter att i efterhand kräva annan part på annat än marginella ddar av de
saneringskostnader som regionen lägger ut.
Regionen har tagit in en offert från en entreprenör i branschen för att få en bild av
förväntad kostnad för sanering, denna visar på ca 15 mnkr. Sonderingar med oljebolagen
har inte gett stöd för att tro att de kommer att vilja ta delar av saneringskostnaderna. Det
finns heller ingen ansvarsutredning som kan ge stöd för en sådan förhandling. Om tid
funnes skulle regionen kunna söka om stöd från staten (!'Jaturvårdsverket) för sanering av
detta riskklass l-område, men vid en förtida sanering gäller att exploatören får stå för hela
kostnaden.
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2. Evakuering av hyresgäster
Interna hyresgäster, TKF hamnförvaltning:
Använder i dag 375 kvm kontor (inkl mötesrum, kök, omklädningsrum mm) samt 560 kvm
verkstad, förråd. T otalt drygt 800 kvm.
Alt 1: Om en alternativ utpekad fastighet förvärvas kan dessa lokaler anpassas så att både
kontor och verkstad kan inrymmas där. Fastigheten har värderats till 12 mnkr, nödvändig
anpassning/ombyggnation bedöms kosta 2 mnkr. Fastighetsägaren begär 20 mnkr, parterna
har så här långt inte kunnat nå en överenskommelse.
Alt 2: Bygga nytt i hamnområdet. Inom platsen där kryssningskajen byggs kommer ett
välkomstcenter att byggas i ett plan. Det är möjligt att bygga till denna byggnad med ett
plan till som innehåller kontorslokaler, tillkommande kostnad bedöms till 5-10 mnkr
beroende på omfattning och utformning. Återstår att lösa lokalfrågan för verkstad och
förråd, se nedan.
Alt 3: Att hitta kontorslokaler inom eget bestånd någonstans i Visby bedöms vara möjligt,
men det kan vara svårare att hitta lokaler som även kan erbjuda utrymme för verkstad. Det
kan vara möjligt att hitta lämpliga lokaler för verkstad på den privata marknaden, t ex inom
Kopparsviks industriområde. Marknadsmässiga hyresnivåer förutsätts.

Externa hyresgäster:
Östersjön Förvaltning AB hyr 250 kvm, kontrakt gäller till 2022-09-30. Hyra ca 190 tkr/år,
motsvarar en hyresnivå på 760 kr/kvm*år. Marknadshyra för detta läge bedöms till ca 1500
kr/kvm*år.
Alt 1: Erbjuds kontorslokaler i Wisby Strand eller Björkanderska till samma hyresnivå som i
dag. Mellanskillnaden utgör en kostnad om ca 1,3 mnkr som regionen får täcka upp under
resterande avtalstid fram till år 2022. Här saknas dock möjlighet att erbjuda avgiftsfria pplatser, vilket ingår i nuvarande hyreskontrakt.
Alt 2: Erbjuds kontorslokaler i förvärvad extern fastighet i hamnens södra del (om
överenskommelse med fastighetsägare kan nås). Erbjuds samma hyresnivå som i dag.
Parkeringsfrågan kan hanteras.
Alt 3: Parterna kommer inte överens och det blir en tvist. Regionen kan formellt inte säga
upp en hyresgäst innan kontraktstiden har löpt ut, parterna måste komma överens. Det
finns en möjlighet att via expropriation få till stånd en avhysning, men detta alternativ
kräver regeringens medgivande. Inriktningen är därför att fortsätta förhandla i en positiv
anda för att hitta en lösning som båda parter kan vara nöjda med. En överenskommelse
kan komma att medföra en kostnad utöver den hyresmellanskillnad som kan förutses.
Sjöfartsverket
Hyr ca 170 kvm verkstad, garage samt kontor och samnyt~ar omklrum, lunchrum om ca 70
kvm. Detta avtal kan sägas upp med normal uppsägningstid och utflyttning kan ske i tid
innan en evakuering av lokalerna behöver påbörjas. Hamnförvaltningen påpekar att det
finns fördelar med att Sjöfartsverket finns nära hamnförvaltningen varför detta bör
eftersträvas i arbetet med att hitta alternativa lokaler.
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3. Påverkan på hamnverksamheten
Godandsbåtens färjetrafik
Under säsongen 2016 och 2017 kommer Godandsbåten färja att erbjudas plats vid färjeläge
1. Färjan tar 200 bilar vilka preliminärt kommer att ställa upp i sydlig riktning längs
Skeppsbron i fyra led eller på ytan söder om hamnkontoret där bussarna till
kryssnings båtarnas barkasser ställer upp nu. Som bilfilter och transithall för passagerarna
kommer antingen södra delen av hamnkontoret att anpassas eller så kommer tält att ställas
upp på ytan söder om hamnkontoret. Om affären med Spendrups inte är klar kan det
tänkas att hamnkontorets byggnad används säsongen 2016 medan tält nyttjas 2017.
För att kunna ta emot Gotlandsbåten som planerat behövs tillgång till området mellan
hamnkontorets husliv och ISPS-stängslet sommar Gun-aug) 2016-2017. Detta för att buffra
bilar inför avgång samt för att sop-, slam och varufordon ska kunna komma fram. Det
finns frågetecken kring möjligheterna att byggnation av bryggeriet ska kunna pågå under
sommaren 2017, det kommer att bli trångt inom den aktuella ytan. Från säsongen 2018
kommer Gotlandsbåten att lägga till vid kajplats 7 som frigörs när kryssningskajen är klar.
Hamnverksamhetens behov långsiktigt
Denna del av hamnen kommer även efter kryssningskajen är färdig 2018 att användas som
hamn. Bland planeras att ta emot kryssningsbåtar av mindre storlek vid färjeläge 1 eller 2,
uppskattningsvis handlar det om ca 15-20 tillfällen per säsong. Även andra fartyg kommer
att anvisas dessa kajplatser. Det innebär att personal och diverse servicefordon behöver ha
tillgång till utrymmet på kajen. Bryggeriets verksamhet får anpassa sig efter
hamnverksamhetens behov, vilket innebär att eventuella bryggeritransporter på kajen
(utanför fastighetens gräns) inte kan ske under tid då hamnverksamhet pågår. Den lastficka
på kajen som Spendrups har aviserat behov av kommer knappast att kunna förverkligas
med hänsyn till hamnverksamhetens behov.

4. DetaJjplanerrågor och inrrastruktur
Planprocessen
Planarbetet beräknas pågå under 12-18 månader, tidsperioden är beroende på vilka typer av
frågor och synpunkter som kommer upp under planprocessens gång och som behöver
utredas mer ingående. När det gäller frågor kring vilka som är berörda sakägare är det en
fråga som inte kan besvaras med säkerhet innan planprocessen inletts. Rent generellt kan
sägas att länsstyrelsen bevakar frågor kring påtaglig skada på riksintresse för hamn och
världs arvet. Även närbelägna fastighetsägare till bl a Fängelset 1 mfl kommer med stor
sannolikhet att betraktas som sakägare. Det är inte möjligt att innan planprocessen kommit
längre och det finns en tydligare uppfattning kring områdets gestaltning, utformning och
funktion, uttala sig om risker för överklaganden och annat. Skulle det under planprocessen
visa sig att de publika delarna inte kommer till stånd och att detaljplanen får mer karaktären
aven "ren industriplan" kan detta vara skäl för överklaganden. Ledningskontoret anser att
regionen bör avvakta fram till dess att detaljplanens samrådsfas är avklarad innan
kostnadskrävande åtgärder såsom rivning och sanering påbörjas. Detta för att så långt
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möjligt minska riskerna. Det innebär i praktiken att rivning av byggnaden, med
efterföljande sanering preliminärt tidigast kan påbörjas efter sommaren 2016.

Publik anläggning
Spendrups dotterbolag Gotlands Bryggeri, har i sitt ursprungliga prospekt från 2012 angett
att det är särskilt viktigt att den anläggning som byggs blir publik och blir "det första
kretsloppsanpassade bryggeriet i Norra Europa". Man ville skapa en upplevelse del vid
sidan om öltillverkningen där man kan äta mat lagad på gotländska råvaror. Det sades
också att man ville "stärka ställningen och skapa ett showroom för gotländsk
matproduktion" .
De höga ambitionerna har tonats ned av moderbolaget Spendrups och i de avtal som nu
diskuteras är motsvarande formuleringar inte lika bindande, som t ex:
- "Spendrups garanterar att det inom ramen för utformningen av Byggnaden skapas
möjligheter för publika ändamål" (bryggerivisningar och restaurangverksarnhet).
- "Spendrups kan garantera att avgiftsfinansierade bryggerivisningar möjliggörs under hela
året"
-" ... garantier kopplat till restaurangverksamheten en fråga för kommande restauratör"
- " ... företagsekonomiskt acceptabla grunder ... "
- "Spendrups kan vidare garantera att föra en löpande dialog med regionen ... men de
slutliga besluten ligger hos Spendrups".
I en gemensam designprocess ska parterna arbeta med dessa frågor. Spendrups har dock
rätt att neka till åtgärder som innebär direkta merkostnader överstigande 9 mnkr enligt
ramavtalet.

Behov av tillkommande infrastruktur
Regionen investerade 2010-12 ca S mnkr i ombyggnad av cirkulationsplats och torgytor
strax norr om hamnkontoret. Dessa åtgärder var en del av ett större projekt (Resecentrum),
vilket genomfördes bland annat med stöd av 1.1-medel. Spendrups har i ramavtalet
framhållit att man har behov av att kunna köra runt en framtida byggnad för lastning och
lossning. Planarbetet kommer att visa huruvida det finns förutsättningar för att tillgodose
Spendrups önskemål. En detaljplan som skulle innebära att befintlig cirkulation och andra
anläggningar måste rivas upp och byggas om för att passa bryggeriets behov, medför krav
på förtida avskrivning av gjorda investeringar. Omfattningen av nya investeringar kan inte
bedömas innan planarbetet kommit längre. Ramavtalet med Spendrups omfattar ingen
ersättning från Spendrups för sådana åtgärder, varför det får förutsättas att regionen
ansvarar för att bekosta dem.

5. Ekonomiska konsekvenser och statsstödsregler
Värdering av byggklar tomt respektive bebyggd hyresfastighet
En värdering som gjorts av oberoende värderingsinstitut visar på ett värde för en byggklar
och sanerad tomt på ca 10 mnkr. Detta är alltså det pris som vi kan förvänta oss att få om
byggnaden rivs, marken saneras och tomten sedan säljs med nuvarande detaljplan på en
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öppen marknad.
En PM som samma värderings firma tagit fram pekar på att värdet av nuvarande
hyresfastighet är ca 17,6 mnkr. Detta är det värde som en avstyckad fastighet skulle betinga
vid en försäljning med nuvarande användning. Värderingsmannen betonar dock att riskerna
gör att en köpare kommer att vilja gardera sig mot framtida kostnader för en eventuell
nödvändig sanering. Hur stor denna riskpremie skulle vara är svårt att bedöma. Ju mer
trygghet en hypotetisk köpare skulle kunna ges i form av utpekande aven eventuellt
saneringsansvarig (genom en ansvarsutredning) och ju mer noggranna undersökningar av
föroreningens omfattning och saneringskostnader som görs, desto närmare ett "rätt pris"
kan denna potentielle köpare lämna. Ett "värsta-fall" för en köpare är att tvingas bekosta
en rivning och sanering av marken.

Statsstöds regler
Förbud mot att lämna stöd ti.ll enskilda näringsidkare finns dels i kommunallagen och dels i
de EU-rättsliga statsstödsreglerna. Med stöd av juridisk expertis görs följande
bedömningar:

l. Kostnader för planläggning och fastighetsbildning ska bekostas av köparen (via
köpeskillingen) och bör därför inte utgöra något oti.llåtet statsstöd.

2. Överlåtelse av tomten sker ti.ll en köpeskilling om 14 mnkr, vilket är mer än
marknadsvärdet (10 mnkr). Inget oti.llåtet statsstöd i denna del således.

3. Evakueringskostnaden är en nödvändig och oundviklig kostnad för en fastighetsägare
som vill överlåta en fastighet och har inte bedömts utgöra oti.llåtet statsstöd.

4. Saneringskostnaderna kan (i teorin) regressvis föras över på tidigare ansvariga
verksamhetsutövare och torde med den logiken inte utgöra något oti.llåtet statsstöd. I
praktiken kommer det vara ytterst svårt att få någon annan part att ta mer än marginella
delar av kostnaden för saneringen. Regionen får sannolikt räkna med att bekosta hela
saneringen om 15 mnkr.

5. När det gäller kostnaderna för rivning av nuvarande byggnad hänvisar juristexpertis ti.ll
det så kallade Marknadstestet som kan genomföras för att besvara frågan om en privat
aktör vid normala marknadsförhållanden hade rivit den befintliga byggnaden inför en
förestående överlåtelse. Detta avgörs av fastighetens marknadsvärde med befIntlig
byggnad jämfört med marknadsvärdet på fastigheten med riven byggnad. En
värdebedömning med befintlig byggnad visar på ett värde om ca 17,6 mnkr, men värdet
bedöms istället vara negativt (- 5 mnkr) om en köpare räknar med att tvingas bekosta
rivning och sanering inom en snar framtid. Används den senare bedömningen som
grund innebär de förädlingsåtgärder som regionen genomför i form av rivning och
sanering, ett ökat värde för fastigheten och i det fallet förekommer inte oti.llåtet
statsstöd.

6. Chefsjuristen har haft en dialog med Näringsdepartementet om det aktuella ärendet.
Departements~änstemannen

som översiktligt gått igenom uppgifterna meddelade att
departementets roll inte är lämna någon form av bindande besked huruvida statsstöd
föreligger eller ej. Han hänvisade ti.ll privat juridisk expertis om man vill få en grundlig

31

6 (7)

genomgång och bedömning av frågan om ärendet kan anses innehålla sådant statsstöd
som ska anmälas till ED-kommissionen. Om en anmälan görs räknade han med en
länge handläggningstid på flera år inom ED eftersom han bedömde att ärendet var av
komplicerad natur.
Han ansåg i varje fall att ifrågasatt stöd till Bryggerikoncernen Spendrup med största
sannolikhet får anses uppfylla villkoret om påverkan på sarnhandel mellan ED
medlemsstater som finns i statsstödsreglerna. Enligt honom ska bedömning om
eventuellt stöd handla om vad Spendrups får betala för det tänkta köpeobjektet jämfört
med vad den oberoende och opartiska värderingen visar för samma objekt.
Saneringskostnaderna ansåg han därför inte skulle medtas i bedömningen av ett
eventuellt stöd. Vid efterföljande information till Spendrups om denna kontakt ställdes
frågan om Spendrups ansåg att villkoret i Ramavtalet s avsnitt 5.7 " om informell dialog
med Näringsdepartementet" härmed var uppfyllt. Spendrup svarade att det ansåg man
och tillade att departementstjänstemannens synpunkter i princip var i
överensstämmelse med den utredning Spendrup gjort om detta genom advokatfirman
Cederquists försorg och eftersom Spendrup betalar ett pris som överstiger den
oberoende värderingen så anser Spendrups att detta är helt i sin ordning.

Använda regionala tillväxtmedel
Frågor har rests kring huruvida regionen skulle kunna använda regionala tillväxtmedel för
att utföra del av arbetet med sanering av tomten. Ledningskontorets ansvarige tjänsteman
inom området gör bedömningen att detta system inte kan nyttjas för att stötta projektet.
Sammanställning av direkta ekonomiska konsekvenser
Atgärd
Kostnad
Kommentar
a. Evakuering intern*
2 mnkr
Avser anpassning av förvärvad fastighet
b. Evakuering extern
1-2 mnkr
Avser evakuering av externa hyresgäste
c. Rivning
2mnkr
Regionens ansvar enligt avtal
d. Sanering
15 mnkr
Vi kan teoretiskt regressa mot ansvariga men
sannolikheten för framgång är ytterst begränsad
e. Planläggning och
Regionen tar dessa kostnader enligt avtal
fastighetsbildning
0,5 mnkr
Bokfört värde för hamnkontoret 2016-01-01
f. Bokfört värde
7,2 mnkr
g. Ombyggnad cirkulation,
Kommande planläggning visar om behovet finns,
gata, kaj mm
ej känd
omfattningen ej känd idag.
h. Framtida vattenförsörjn ej känd
Enligt avtal ska Spendrups ersätta regionen för
kostnader för att försörja bryggeriet med icke
avsaltat dricksvatten när/ om detta blir aktuellt
Totala kostnader
28-29 mnkr
Försäljningsintäkt
14mnkr
Företagsekonomiskt netto minus 14-15 mnkr
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* I denna kalkyl förutsätts att lokalbehovet för hamnförvaltningens verksamhet kan lösas
genom att förvärva lämplig fastighet inom hamnens södra delar. Kostnader som belastar
kalkylen utgörs av anpassning av lokaler (2 mnkr) inom förvärvad fastighet. Här föreslås
dock att nödvändig investering (12 mnkr) för förvärv av fastigheten inte ska betraktas som
en kostnad som belastar denna kalkyl, utan finansieras på annat sätt.
Motiven för att genomföra en affår trots att den företagsekonomiska kalkylen ger ett
negativt resultat, ligger i förväntade positiva samhällsekonomiska effekter, såsom förtida
sanering av förorenat område, skapande av arbetstillfållen, besöksnäringseffekter,
stadsutveckling mm. Här görs ingen kvantifiering av det samlade värdet av dessa effekter.
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Sammanfattning
Allmänt
Fastigheten är tomtmark för lokaler belägen vid Visby hamn i centrala Visby. Fastigheten är
en del av Visby Innerstaden 1:2, men är ej ännu avstyckad. Arealen är ännu inte bestämd
men kommer att uppgå till mellan 3 500 - 4000 m 2 • Marken är bebyggd med kontor som är
uthyrda till Region Gotland och andra hyresgäster, men som kommer att avflytta och
byggnaden kommer att rivas. Marken är förorenad och ska saneras. Detaljplan ska framtas
för bryggeri och en del publika ytor. I värderingen har förutsatts att byggnaden är riven,
hyresgäster avflyttade och att detaljplan vunnit laga kraft. Planen har förutsatts att tillåta en
exploatering om 2 800 m 2 BTA, baserad på erhållen ritning.

Marknadsvärde
Efter en sammanvägning av resultaten i de tillämpade värderingsmetoderna bedöms
marknadsvärdet för Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun vid värdetidpunkten
5 augusti 2015 ligga kring 10 000 000 kronor som mittvärde i ett sannolikhetsintervall.
Marknadsvärdet:

10000000 kr
(Tio Miljoner Kronor)

Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.

Stockholm 20JJffi15_08-M
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I
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I
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Anders
MRICS
FS Fastighetsstrategi AB '
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Uppdrag
Värderingsobjekt
Fastigheten Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Gotlands kommun genom Anders Lindholm.

Värdetidpunkt
5 augusti 2015.

Syfte
Syftet med uppdraget är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde vid värdetidpunkten.
Uppdragsgivarens syfte med utlåtandet är att det ska användas som underlag för försäljning.

Förutsättningar
För deftnition av marknadsvärde och värdetidpunkt, se "Deftnitioner och värderingsmetoder". Utlåtandet följer bilaga med "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om inte annat
anges.
Eventuella industri tillbehör enligt JB 2:3 ingår inte i värdebedömningen.
Övriga förutsättningar för värdebedömningen beskrivs nedan:

• Befintliga byggnader ska rivas och mark ska saneras. Några kostnader fOr rivning
och sanering är ej medtagen.
• Detaljplan ska framtas som medger byggnation av bryggeri och till viss del publika
ytor. En bruttoarea är ej angiven utan har grovt uppskattats via erhållen ritning till
2800 m 2 BTA.
• Tomten utgör en del av Visby Innerstaden 1:2 och är ej ännu avstyckad. Efter
avstyckning kommer tomtarealen uppgå till mellan 3500 - 4 000 m 2 •

Uppdraget är utfört aven av organisationen Sarnhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare - för mer information se www.sarnhallsbyggarna.org.

4 (24)
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Underlag
Fastigheten har inte besiktigats. Nedan följer en sammanställning av övrigt väsentligt
underlag som använts vid värderingen.
•
•
•
•
•
•
•

Avsiktförklaring mellan Gotlands kommun och Spendrups
Uppgifter om förutsättningar från fastighetsägaren
Uppgifter från kommunen rörande planförhållanden
Fastighetsinformation från Fastighetsdatasystemet (FDS)
Taxeringsuppgifter
Fastighetskarta
Databaserad ortsprisinformation

•

Övrigt

Beskrivning av värderingsobjektet
Typ av objekt
Objektet utgörs aven tomtmark för lokaler och produktion. Nuvarande tomtmark är en del
av Visby Innerstaden 1:2 och är bebyggd med en kontorsbyggnad som ska rivas. I byggnaden
flnns Region Gotlands kontor och flera externa hyresgäster som ska flytta. På tomtmarken
ska en ny bryggerianläggning uppföras med servering och "upplevelsedel".

Lagfåren ägare/Tomträttshavare
Lagfaren ägare är Gotlands kommun.

Låge
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Objektet har adress Färjeleden 2. Fastigheten har ett centralt läge i Visby hamn, cirka 300 m
sydväst om Visby Centrum. Visby hamn kan indelas i en yttre och inre hamn som skyddas av
en lång pir. Fastigheten är belägen i den inre hamnen. Omgivningen utgörs huvudsakligen
färje- och småbåtshamn, hamnkontor och småhandel. Närmaste service flnns i Visby
Centrum och kollektiva kommunikationer är buss. Busslinje 1 traflkerar Söderväg med ett
avstånd om ca 300-400 m öster om fastigheten.
Objektets läge är mycket gott i orten för lokaler med verksamhet inom handel, turism och
kontor.

Tomt

Skiss - illustration
Tomten omfattar en areal om mellan 3 500 - 4 000 m 2 • Tomten är i huvudsak plan och
bebyggd med en kontorsbyggnad. Ej bebyggd tomtmark utgörs huvudsakligen av asfalterade
ytor för parkering/uppställning och kommunikation. Beflndig byggnad kommer att rivas och
marken saneras för att vara klar för nybyggnation av ett bryggeri. Undergrunden är ej känd.
Tomtens läge och tomtflgur framgår av tomtkarta ovan.

Byggnad
På tomten flnns uppförd kontorsbyggnad som kommer att rivas.
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Taxeringsuppgifter
Fastigheten Visby Innerstaden 1:2 har i Allmän fastighetstaxering 2013 (AFT -13) taxerats
med taxeringsenheterna specialenhet, industrienhet och hyreshusenhet. Det har inte i
värderingen kunnat utredas vilken av taxeringsenheterna som utgör värderingsobjektet.
Marken för hyreshusenheterna på fastigheten har taxerats till 2 600 kr/m2 BTA.

Planer och bestämmelser
För fastigheten Visby Innerstaden 1:2 gäller ett stort antal detaljplaner. En ny detaljplan ska
framtas för värderingsobjektet som tillåter bryggeri. Planarbetet har påbörjats. I
värdebedömningen har förutsatts att en ny detaljplan kommer att gälla.
Planen kommer att medge en byggnad som ska inrymma bryggeri, servering och
upplevelsedel. Byggnaden förutsätts få uppföras i ett och två våningsplan. Den totala tillåtna
brutto arean har förutsatts vara 2 800 m 2 BTA, grovt bedömd från erhållen ritning.

Rättigheter etc
Fastigheten berörs av fem avtalsservitut och ett officialservitut. Fastigheten berör även av
fornlämningar. Officialservitutet avser trappa m m medan avtalsservituten avser
områdesinskränkning, fördelningsstation, gångväg m m, byggnad och gångväg med
belysningsarmaturer. Det är osäkert hur dessa rättigheter berör värderingsobjektet. Det bör
utredas vidare.
Värderingen förutsätter att rättigheterna inte påverkar värdet av värderingsobjektet.

Miljö
Fastigheten är enligt uppdragsgivaren förorenad och är i behov av sanering.
Värdebedömningen förutsätter att saneringen är gjord och någon kostnad för sanering är
därför inte medtagen.
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Marknadsanalys
Orten
I Gotlands kommun ftnns cirka 57 255 invånare per 31 mars år 2015. Befolkningen har
under det senaste året ökat med cirka +0,4 procent. Gotland har goda kommunikationer,
dock är Gotland en ö som saknar landförbindelse med fastlandet. Färja traftkerar Visby och
Nynäshamn samt Visby och Oskarshamn. Flyg går mellan Visby och Stockholm samt flera
större städer. De allmänna kommunikationerna är bussar som trafikerar flera stora vägar på
Gotland. Det allmänna vägnätet består av ett flertal stora länsvägar som 140-149. Tyngdpunkten i näringslivet ligger på vård och omsorg, utbildning, offentlig förvaltning, handel
och byggverksamhet. De största arbetsgivarna är Region Gotland (6 825), AB Svenska Spel
(375), Försäkringskassan (325), PayEx Finance AB (325), Destination Gotland (280),
Cementa AB (275) och Samhall AB (275). Andelen öppet arbetslösa samt sysselsatta i
arbetsmarknadsprogram uppgår år 2014 till 6,6 procent, vilket är något högre än
riksgenomsnittet om 6,3 procent. Det senaste året har näringsliv och sysselsättning
stabiliserats. Vår prognos för den allmänna utvecklingen för näringsliv och sysselsättning
kommer att öka.

Mark- allmänt
I Sverige ftnns det gott om mark för bebyggelse. Det stämmer väl in på stora delar av landet,
men för storstadsregioner är det ofta brist på mark med bra läge. Generellt gäller att närhet
till service, marknad och infrastruktur ger ett attraktivt läge.
I utvecklingen av samhället används mark vid bebyggelse av bostäder, arbetsplatser,
infrastruktur, handel och kommunal service. I stora storstäder krävs en planering av hur
marken ska "fördelas" för att samhället ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Det görs främst
med hjälp av plan och bygglagen. Planer tas fram för att bestämma vad marken i samhället
får användas till. Planen tas fram genom planprocessen, se nedan.

Planprocessen - så här görs en detaljplan
Planbesked

Planprogram
Miljöbedömning

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Värdet på mark skiljer sig kraftigt åt beroende på vad marken får användas till, vilken
exploateringsgrad som tillåts och var marken är belägen. I områden med hög
befolknings täthet och brist på mark är värdet mycket högt medan mark i glesbyggd med låg
efterfrågan har lågt värde. Mark kan ha många olika användningar såsom allmän plats,
infrastruktur, industri, kontor, boende, skola, sjukvård för att nämna några. Användningen av
mark styrs av detaljplaner i de fall det fmns framtagna. Mark kan även sakna plan.
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För mark som saknar plan är värdet ofta lågt jämfört med mark med plan. Saknas plan ftnns
en stor risk med vad som blir tillåtet att uppföra på fastigheten. Planprocessen är lång och
flera parter ska yttra sig innan beslut om plan tas.

Fastighetsmarknad på Gotland - Mark för hyreshus
I Gotlands kommun uppgår den totala obebyggda markarealen med typkod hyreshusenheter
till 248 647 kvm fördelade på 15 fastighetsägare och 29 fastigheter. Det totala taxeringsvärdet
uppgår till 67 miljoner kronor. Dominerande fastighetsägare av obebyggd mark för
hyreshusenheter på Gotland är Gotlands kommun, PEAB, Riksbyggen och främst lokala
företag och fastighetsbolag. Gotlands kommun äger 13 fastigheter och har en ägarandel om
60 procent av taxeringsvärdet för samtliga fastigheter i Gotland kommun.

21

Omsättningen av obebyggda fastigheter är låg. Mellan år 2008 och 2014 har det sålts 10
fastigheter varav en fastighet har sålts två gånger. Köpesumman uppgick till totalt 115 mkr.
Merparten av försäljningspriset står två fastigheter för, 57 mkr respektive 29 mkr, vilka även
kan omfatta byggnader. Försäljningspriserna uppgår till mellan 97 - 4 469 kr/m2 tomtyta.
Atta försäljningar har skett inom församlingen Visby. Säljare har varit Gotlands kommun,
PEAB, Riksbyggen, privatpersoner och byggföretag/konsulter. Köpare har främst varit
bostadsrättsföreningar. Andra köpare har varit lokala företag, privatpersoner, PEAB och
Gotlandshem.
Inga försäljningar har registrerats under år 2014. Under år 2013 såldes Visby Kolgården 1 till
Brf Allehusen för 29 mkr eller 2 985 kr/m2 tomtyta. Säljaren var PEAB Bostad AB. På
tomten har under år 2013/2014 en nyproduktion av 49 bostadsrätter färdigställts fördelade
på två byggnader. Den totala bostadsytan bedöms uppgå till ca 3 800 m 2 eller 4 300 m 2 BTA.
Försäljningspriset indikerar ett pris om 6744 kr/m2 BTA, vilket är mycket högt och bedöms
vara en del av hela produktionskostnaden för PEAB som inte är jämförbar med försäljning
av enbart mark med byggrätt för bostäder. Marken såldes året innan, i juli år 2012, till PEAB
av Gotlands kommun till priset 7392 000 kr eller 761 kr/m2 tomtyta.
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Efterfrågan på fastigheter är idag avvaktande, beroende på nuvarande konjunktur och
problem med finansiering. Det flnns för närvarande ett fåtal fastigheter till försäljning. Det
fmns dock signaler på att konjunkturen vänder och att efterfrågan på varor och tjänster ökar.
Vår prognos för det närmaste året är att värdenivån för fastigheter kommer att vara stabil
eller öka något.

Definitioner och värderingsmetoder
Definition av marknadsvärde
Med ett marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och
öppen fastighetsmarknad vid ett visst givet tillfälle, den så kallade värderldpunkten. En
försäljning förutsätts ske efter det att objektet varit salubjudet på ett för fastighets typen
sedvanligt sätt under en normal exponeringstid. Vad som är en normal exponeringstid beror i
det enskilda fallet på faktorer som fastighetstyp, geograflskt läge, konjunktur och möjligheter
till finansiering vid förvärv.
Marknadsvärdebedömningen sker normalt genom en kombination av två metoder. En
ortsprismetod som är en analys av genomförda jämförbara förvärv samt en
marknadsanpassad avkastningsmetod som är en nuvärdeberäkning av sannolika framtida
ekonomiska utfall.
De två metoderna får inbördes olika vikt från fall till fall beroende på objektets karaktär samt
tillgång och kvalitet på relevant information.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda förvärv söker de fastigheter/tomträtter
som typmässigt och egenskapsmässigt liknar objektet. Därefter görs en analys av dessa
förvärv. Köpeskillingarna kan antingen jämföras direkt eller, vilket är mer lämpligt, ställas i
relation till en eller flera värdebärande egenskaper som exempelvis taxerad area, hyra,
driftnetto eller taxeringsvärde. Hänsyn ska även tas till den värdeutveckling som skett mellan
den tidpunkt då transaktionerna gjordes och värdetidpunkten.
Se ,ridare nedan under "Ortsprisanalys".
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Ortsprisanalys - Mark för lokaler
Ortsprismaterialet är mycket begränsat för markförsäljningar med lokalanvändning i centrala
Visby och därför har även mark för hotell analyserats.

Urval
För att identifiera ett relevant ortsprismaterial har följande urvalskriterier använts;
Fastighetstyp
Kommuner
Församling
Typkod
Areal
Förvärvstidpunkt

Mark för lokaler inklusive hotell och konferens
Gotland
Samtliga
310,322
272 - 38 139 m2
2006 - 2015

Förvärv med konstaterad intressegemenskap mellan köpare och säljare har gallrats bort.
Urvalet redovisas i bilaga/nedan:

Visby Aspen 3

Pallisadgatan

Visby

-4200

2

Visby Burmeister 2

Strandgatan 13

Visby

2008

1 190

1850

682

2007-03

14223

7462

3

1 517

2008-05

10235

9854

3

1852

2

3

Visby Hotellet 10,12

Strandgatan 4

Visby

4

Visby Norderstrand 1:21

S:t Göransgatan 31

Visby

38139

2008-06

289

5

Visby Snäckgärdet 1 :64

Snäckgärdsvägen 35

Visby

1113

2008-12

494

3313

6

Visby Stenhuggaren 1

Follingboväg 72

Visby

10522

2006-09

140

567

1) Avser två fastigheter, Aspen 3 och del av Kopparsvik 1:1
2) Tomträtt
3) Äldre byggnader som konverteras eller nästan totalrenoveras

Analys - mark [ör lokaler
Ortsprismaterial har analyserats på Godand och har efter gallring resulterat i 6
sålda fastigheter med egenskaper enligt ovan. Dessa fastigheter har sålts till priser som
varierar mellan 140 och 14 223 kr/m2 taxerad tomtyta. Försäljningspriserna kan även
relateras till antalet m 2 byggrätt angivna i fastighetstaxeringen. Försäljningarna har skett till
priser mellan 567 - 9854 kr/m2 BTA (taxerad BTA). Redovisade priser inkluderar även
delvis byggnader som totalrenoveras efter köpen. En analys och beskrivning redovisas nedan
per objekt.
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Ur hyresgästperspektiv har under senare år kommunikationsmässigt goda lägen kommit att
prioriteras och efterfrågas i ökad grad, det gäller framför allt tillgången god infrastruktur och
på allmänna kommunikationer, detta gäller såväl innanför som utanför tull. I övrigt
prioriteras funktionella och effektiva lokaler med god standard och modernitet.
Vår bedömning är att detta förhållande kommer att bestå. Fastigheter som är geografiskt
välbelägna, tekniskt genomgångna och fullt uthyrda till stabila hyresgäster alternativt väl
anpassade för en egenanvändare kommer att relativt sett höra till vinnarna.
Nedan följer en beskrivning av jämförelseobjekt och kortare analys.

1) Visby Aspen 3 och del av Kopparsvik 1:1, Godand

Fastigheten såldes år 2008 till köpeskillingen 5 000 000 kr eller 1 190 kr/ m 2 tomtyta.
Fastigheten har adressen Pallisadgatan och en areal om ca 4 200 m 2 • Del av fastigheten
Kopparsvik 1:1 om 4 300 m 2 ingick i affåren men avser gatu- och parkmark med bedömt
begränsat värde. Fastigheten Aspen 3 och del av Kopparsvik 1: 1 har senare sammanslagits
med Aspen 4. Tomterna är belägna i Visby innerstad längs Färjeleden intill hamnen.
Området ligger ca 0,4 km söder om Visby centrum. Fastigheterna bedöms varit obebyggda
vid försäljningen. Fastigheterna är idag bebyggda med hotellanläggning. Exploateringsgraden
bedöms uppgå till 65 procent av markarealen. Priset uppgår till 1850 kr/m 2 BTA. Köpare
var Gotlandsresor AB och säljare var Gotlands kO!Ilmun. Fastigheten hedöms vara
jämförbar med värderingsobjektet, dock bedöms värderingsobjektets läge vara något bättre
jämfört med jämförelseobjektet.
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2) Burmeister 4 Godand

Fastigheten såldes i mars 2007 till köpeskillingen 9 700 000 kr eller 14223 kr/m2 tomtyta.
Fastigheten har adressen Strandgatan 13 och en areal om 682 m 2 • Tomten är belägen i
centrala Visby vid Almedalen. Fastigheten var vid försäljningen bebyggd med en äldre
byggnad. Fastigheten har under år 2012 nästan totalrenoverats. Exploateringsgraden uppgår
enligt taxeringen till 190 procent av markarealen. Priset uppgår till 7 462 kr / m 2 BTA men då
ingår den äldre byggnaden. Med ett stomvärde på mellan 2 000 - 4 000 kr/m2 BTA indikeras
ett byggrättsvärde på marken om mellan 3500 - 5500 kr/m 2 BTA Detta värde är dock
mycket osäkert. Köpare var Kåcu AB och säljare var en privatperson. Fastigheten bedöms
vara jämförbar med värderingsobjektet.

3) Hotellet 10 och 14 Gotland
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Fastigheterna såldes i maj 2008 till en total köpeskilling om 33000000 kr eller 21 753 kr/m2
tomtyta. Fastigheterna har adresserna Strandgatan 2,4 och en total areal om 1 517 m 2 •
Tomterna är central belägna i Visby. Fastigheterna var bebyggda vid försäljningen och
gränsar till Clarion Hotell i Visby och ska konverteras till hotell. Exploateringsgraden uppgår
enligt taxeringen till 220 procent av markarealen. Priset uppgår till 9 854 kr/m2 BTA men då
ingår den äldre byggnaden. Med ett stomvärde på mellan 2 000 - 4000 kr/m2 BTA indikeras
ett byggrättsvärde på marken om mellan 6 000 - 8 000 kr/m 2 BTA. Detta värde är dock
mycket osäkert. Köpare var Letello Fastighets AB (Home Properties) och säljare var
Stenvalvet Fastighets AB. Fastigheten bedöms vara jämförbar med värderingsobjektet, dock
är läget bättre jämfört med värderingsobjektet.

4) Visby Norderstrand 1:21, Godand

Fastigheten är upplåten med tomträtt och såldes i juni 2008 till köpeskillingen 11 000 000 kr
eller 289 kr/m2 tomtyta. Fastigheten har adressen S:t Göransgatan 31 och en areal om 38 139
m2 • Tomten är belägen vid havet strax norr om Visby centrum. Området ligger ca 0,8 km
norr om Visby centrum. Fastigheten var vid försäljningen obebyggd. Fastigheten ligger norr
om Visby Lasarett. Exploateringsgraden uppgår enligt taxeringen till 16 procent av
markarealen. Priset uppgår till 1852 kr/m 2 BTA. Tomträttsavgälden uppgår till 1 500000 kr
per år och med en avgäldsränta om 3,75 procent indikerar det ett markvärde om 40 mkr eller
6735 kr/m2 BTA. Tillsammans med köpeskillingen indikerar det ett värde om 8 587 kr/m 2
BTA. Köpare var BrfResort Visby och säljare var Visby Camping AB. Fastigheten bedöms
vara jämförbar med värderingsobjektet, dock bedöms värderingsobjektets läge vara något
hättre jämfört med jämförelseobjektet.
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5) Visby Snäckgårdet 1:64, Godand

Fastigheten såldes i december 2008 till köpeskillingen 550 000 kr eller 494 kr/m2 tomtyta.
Fastigheten har adressen Snäckgärdsvägen 35 och en areal om 1 113 m 2 • Tomten är belägen
vid havet strax norr om Visby. Fastigheten var vid försäljningen obebyggd. Fastigheten
bebyggdes år 2009. Exploateringsgraden uppgår enligt taxeringen till 15 procent av
markarealen. Priset uppgår till 3 313 kr/m 2 BTA. Köpare var Traume AB och säljare var
Wisab Bygg AB. Fastigheten bedöms vara jämförbar med värderingsobjektet, dock bedöms
värderingsobjektets läge vara något bättre jämfört med jämförelseobjektet.

Fastigheten såldes i september 2006 till köpeskillingen 1 473000 kr eller 140 kr/m2 tomtyta.
Fastigheten har adressen Follingboväg 72 och en areal om 1 113 m 2 • Tomten är belägen i ett
handelsområde 1,5 km sydväst om Visby Centrum. Fastigheten var vid försäljningen
obebyggd. Fastigheten bebyggdes år 2008. Exploateringsgraden uppgår enligt taxeringen till
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ca 25 procent av markarealen. Priset uppgår till 567 kr/m 2 BTA. Köpare var Tjålle AB och
säljare var C & S Bergström Fastighets AB. Fastigheten bedöms vara jämförbar med
värderingsobjektet, dock har värderingsobjektet ett attraktivare läge jämfört med
jämförelseobjektet.
Antalet förvärv är mycket få och ett par försäljningar har skett med byggnader som senare
har konverterats eller renoverats. Någon tydlig pris trend har därför inte kunnat utläsas.
Försäljningspriserna varierar mellan 567 -9 854 kr/m2 BTA. Försäljningspriserna exklusive
beftntliga byggnader för två försäljningar bedöms uppgå till mellan 567 -7 000 kr/m 2 BTA.
Försäljningarna är från år 2006 - 2008 och värdena bedöms ha ökat sedan dess. De två
högsta noteringarna, har fastigheter med ett mycket centralt läge, vilka bedöms vara bättre
jämfört med värderingsobjektet. ÖVriga fastigheter bedöms ha ett särnxe läge jämfört med
värderingsobjektet. Sammantaget bedöms värdet för värderingsobjektet uppgå till mellan
3000 - 4000 kr/m2 BTA. Värdet för värderingsobjektet bedöms till 3 500 kr/m 2 BTA eller
9800000 kr.

Byggrättskalkyl
Antalet försäljningar är få av mark för lokaler i Visby och därför har även en byggrättskalkyl
framtagits som beräknar utrymmet för ett markvärde. Markvärdet uttrycks i kr/ m 2 BTA och
beräknas genom att avdrag värdet av byggnaden på marknadsvärdet på fastigheter med
lokaler i jämförbart läge. Med hjälp av marknadsmässigt direktavkastningskrav och
marknadsmässig hyra kan ett marknadsmässigt värde grovt beräknas. Kalkylen är osäker och
förutsätter att goda uppgifter flnns om produktionskostnaden.
De marknadsmässiga hyrorna för lokaler i Visby bedöms normalt ligga mellan 1 000 - 1 700
kr/m2 lokalarea. Det gäller främst ej nybyggda fastigheter. För moderna och nybyggda
fastigheter bedöms hyran uppgå till mellan 1 700 2200 kr/m2 lokalarea. Det flnns stora
uthyrningar gjorda på över 2800 kr/m2 , men dessa nivåer bedöms omfatta stora intensiva
tekniska lösningar i byggnaden.
Direktavkastningen för kontor bedöms uppgå till mellan 6,0 - 6,5 procent i Visby.
Fastigheten Visby Visborg 1:15 såldes för 396 Mkr år 2014 och inrymmer 17 900 m 2
lokalarea. Fastigheten totalrenoverades år 2009/10 och såldes av Kungsleden. Köpare var
Vacse AB. Fastigheten är uthyrd till Region Stockholm och är bebyggd med kontor i delvis
nya byggnader delvis fd kaserner. Hyresnivån bedöms ligga kring 1 700 kr/m2 lokalarea.
För en nybyggnation bedöms direktavkastningen till 6,0 % i jämförbart läge med
värderingsobjektet och den marknadsmässiga hyran bedöms till 2 000 kr/m2 lokalarea. En
nyproduktionskostnad bedöms uppgå till mellan 18 000 - 20000 kr/m2 BTA.
Värdeutrymmet kan då beräknas till mellan 2 875 - 4875 kr/m2 BTA, se nedan i
beräkningsmodellen. Värdet av marken bedöms uppgå, med stöd av beräkningsmodellen, till
3800 kr/m 2 BTA eller 10 600 000 kr.
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Bygg rätts kal kyl
Visby Innerstaden 1:2, del av
Byggrättens storlek m' BTA
Byggrättens storlek m' BRA

2800
2 520

Bedömd hyra
Riskavdrag (Hyresrisk)

2 000 krIm' BRA
100 krIm' BTA

Drift o Underhåll (inkl skatt)
Tomträttsalgäld
Driftnetto

375 krIm' BRA ~------~----------~
3,75% =Algäldsränta
O krIm' BRA motsv
O krIm' i Markvärde
1 525 krIm' BRA

90%' av brutto ytan

DirektalA<astning %

6,00%

Värde per m' BRA

25417 krIm' BRA

Värde per m' BTA

22 875 krIm' BTA

Bedömd Byggkostnad Alt 1

18000 krIm' BTA

Bedömd Byggkostnad Alt 2

20 000 krIm' BTA

Aterstår Alternativ 1

4 875 krIm' BTA

Aterstår Alternativ 2

2875 krIm' BTA

Totalt värde Alternativ 1

13 370 000 kr

Totalt värde Alternativ 2

7710000 kr

5%
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Marknadsvärde
Allmänt
Fastigheten är tomtmark för lokaler belägen vid Visby hamn i centrala Visby. Fastigheten är
en del av Visby Innerstaden 1:2, men är ej ännu avstyckad. Arealen är ännu inte bestämd
men kommer att uppgå till mellan 3500 - 4 000 m 2 • Marken är bebyggd med kontor som är
uthyrda till Region Gotland och andra hyresgäster, men som kommer att avflytta och
byggnaden kommer att rivas. Marken är förorenad och ska saneras. Detaljplan ska framtas
för bryggeri och en del publika ytor. I värderingen har förutsatts att byggnaden är riven,
hyresgäster avflyttade och att detaljplan vunnit laga kraft. Planen har förutsatts att tillåta en
exploatering om 2 800 m 2 BTA, baserad på erhållen ritning.

Marknadsvårde
Efter en sammanvägning av resultaten i de tillämpade värderingsmetoderna bedöms
marknadsvärdet för Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun vid värdetidpunkten
5 augusti 2015 ligga kring 10 000 000 kronor som mittvärde i ett sannolikhetsintervall.
Marknadsvärdet:

10000000 kr
(Tio Miljoner Kronor)

Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2015-08-24

Jt1!{;~~
Anders Almqvist, MRIC

Civ. Ing, Auktoriserad fastigh' tsvärderare

FS Fastighetsstrategi AB
Box 7644
103 94 Stockholm

AUKTORISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE

Telefon 08 - 545 297 30

SAMHÄLLSBYGGARNA

~

www.fastighetsstrategise
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Bilaga 1 - Karta
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Bilaga 2 - Utdrag FDS
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GOTLAND VISBY INNERSTADEN 1:2
Fastighetsnvckel:

090051447
Aktualitet FR:
09, GOTLAND
Kommun:
01, VISBY DOl\lKYRKOFÖRSAMUNG

län:
Församling:

Registrerat:
I-VISBY * STG 1642

Akt:

1995-09-27

2013-10-31
80, GOTLAND

09-GOT-90

GOTLAND VISBY POMONA 6

Totalareal:
Varav land:
Varav vatten:
470 914 kvm
470 914 kvm
O kvm
47,0914 ha
47,0914 ha
O ha
EJ AREALREDOVISAT VATTENOMRÄDE I ÖSTERSJÖN(AKT 09-VIS-933)

••••

Punkttyp:
Central

...

N:

E:

Gätill:

6393482.1
6393354 (RT90)

696730.6

Ci.~J

Datum:
Fastighetsrättsliga
Expropriation
Avstyckning STADSPLAN
Fastighetsreglering 1-141 1976-07-13
Fastighetsregleting
1982-11-29
Fastighetsreglering FIG 1 1984-10-08
Fastighetsreglering FIG 1,21986-04-14
1987-09-21
Fastighetsreglering
Fastighetsregleting
1991-10-28
Fastighetsreglering FIG 2 1994-02-21
Fastighetsreglering
1995-12-18
1996-02-29
Fastig hetsreglering
Reg istreri n g
1996-03-22
Fastig hetsreg leri ng
2001-12-10
Fastighetsregleting
2004-07-07
Fastighetsregleting
2004-11-16
Fastig hets regleri ng
2007-04-18
Fastighetsreglering
2.008"02-25
Fastighetsreglering
200S-04-07
Fastig hetsreglering
200S-07-09
Fastighetsregleting
2009-0S-11
Fastighetsregleting
2010-03-19
Fastighetsreglering
2.012-02-22
Fastighetsreglering
2012-11-23
Fastig hets reg leri ng
2013-10-31

1648745 (RT90)

Akt:

09-VIS-197
09-VIS-391
09-VIS-429
09-VIS-4S2
09-VIS-494
09-VIS-602
09-VIS-647
09-VIS-68S
09-VIS-691
09-VIS-692
09-VIS-759
09-VIS-784
09-VIS-788
09-VIS-S23
09-VIS-844
09-VIS-848
09-VIS-SS3
09-VIs-sn
09-VIS-S87
09-VIS-911
09-VIS-933
09-VIS-9S4

2015-C€-03 1l:!1:0S

Sid> ;114
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Bilaga 2 - Utdrag FDS
GOTLAND vlSBYINNERSTADEN l 2

.Oi ii[H,j:J=?,'J:':i=4ia;
"
GATUMARK,PARKMARK
OCH TORG p}l KLINTEN I

VISBY
Plan:
Byggnadsminne
Aktbeteckning: 09-13-1161 Beslutsdatum:2002-12-27
Hänv. till beslut:
090019733
Mynd. aktbet.: 432-4132-99
Berörd
GOTIAND
kommun:

KML 3:1,INNERSTADEN l:2.,VISBY
Plan:
Byggnadsminne
Aktbeteckning: 09-13-736 Beslutsdatum:1997-01-15
Anmärkning:
BM-FÖRKLARINGEN OMFATTAR MAGASINSBYGGNADEN PÅ VÄSTRA SIDAN OM
STADSMUREN.
Mynd. aktbet.: 221-1530-95
Berörd
GOTLAND
kommun:

..
Redovisningen kan vara ofullständig.
Avtalsselvitut
Akt: 09-1M1-99/182.1
Akt: 09-1[>,11-94/334.1
Avta Isse lvitut
Avtalsselvitut
Akt: 09-1[>,11-78/8205.1
Avtalsselvitut
Akt: 09-1[>,11-94/8524.1
Avtalsselvitut
Akt: 0980IM-08!5375.1
Officialsetvitut
Akt: 09-VIS-911.1
Sök efter InfoRätt.

Aktualitet:
2015-07-31
Senaste ändring för fastigheten: 2007-05-30 13:00:00
Inskrivningskontor
LANTf'IÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING
Kontorsbeteckning: fi25
76180 NORRTÄLJE
Tel: 0771-636363

Ägare:
212000-0803
GOTIANDS KOMMUN
VISBORGSALLEN 19
62181 VISBY
Dagboksnr:
69/1519
Inskrivningsdag: 1969-09-17
Beslut:
Beviljad
Fång:
Expropriation 1936-01-20
Andel:
l/l
Anmärkning:
Dagboksnr:
84/2881 Beslut: Beviljad
2015-C~·03

S,da 10,' 14

11:12:0&
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Bilaga 2 - Utdrag FDS
GOTLAND 'II1SBY INNERSTADEN l 2
Anm.: Anmärkning

Avtalsservitut Företrädesordning 1
Inskr.dag:
1999-01-14 Dagboksnr: 99/182
BYGGNAD

Anteckning:
Inskrivningsdag:
2007-05-30 Dagboksnr: 07/4643
Beslut:
Beviljad
FÖRELÄGGANDE OM RESTRIKTIONER FÖR MARKANVÄNDNING

Det finns 42 byggnad/er p

tigheten. Sak efter InfoBygg.

Det bor 1243 personer inom 250m. Sök efter grannskapsinformation.

Taxeringsenhet:

110117-6 (825 Specialenhet, skolbyggnad)

Taxerings§r:
2013
Taxeringsvärde i tkr: O
Tax.enhet avser:
Del av registerfastighet
Areal:
500
Ägare:

212000-0803
GOTLANDS KOMMUN
VISBORGSALLEN 19
62181 VISBY
Juridisk form: Primärkommuner, borgeliiga
Andel: l/l

Taxeringsenhet:

110115-6 (498 Industrienhet, gatu-I parkmark)

Taxerings§r:
2013
Taxeringsvärde i tkr: O
Tax.enhet avser:
Del av registerfastighet
Areal:
465
Ägare:

212000-0803
GOTLANDS KOMMUN
VISBORGSALLEN 19
62181 VISBY
Juridisk f Olm: Primärkommuner, borgerliga
Andel: l/l

S,da l! : 14

1015-1)3·0311:12:08
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Bilaga 3 - Allmänna villkor för värdeutlåtande

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE
Dessa allmful!la villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB. DTZ Sweden AB. Forum Fastighetsekonollli AB. FS Fastighetsstrategi AB. Newsec Advice AB. Savills Sweden AB och Svefu AB. De är utarbetade med utgångspunk"t från God Värdemrse<!. upprättat av
Sekiionen För Fastighetsvärdering inom ASPECT och är avsedda för allk10risemde värdemre inom ASPECT. Villkoren gäller från 20 l 0-1201 \id värdering av bela. delar av fastigheter. tOlllträtter. byggnader på ofri gnmd eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej
annat fhullgår av värdeutlåtandet gäller följande;
l
Värdentllltnndets omfnttntug
l.l Värdelingsobjek1et omfattar i värdeutlåtandet angiven fust

egendom eller motS\'arnnde med tillhörande rättigheter och
skyldigheter i fOlm av servimt. lednings rätt. sanlrlilligheter
och övriga rättigheter eller sk-yldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjek-ret.

3.2 rvrot bakllrund av v1td SOlll framszru: av 3.l ansvarar väl'derareu
inte för den skada som kan å;arnkas uppdragsgivaren eller
tredje Ulall SOUl en konseh"veus nY att värdebedöumingell är
felal..iig på grund a" att värdelingsobjekiet är i behov av
sanering eller art der forelie!ler nålloll annall fOllll a\"
miljöUlHssig belastning,
--

1.2 Värdeutl:\tandet onJfuttar iil·en. i fårekonnuande fall. till

Värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. dock ej industlitillbehör i annan omfattning än vad
som framgår av utlåtandet.
1.3 Kontroll av inskli\1ln rättigheter har skett genom utdrag från

Fastighetsregistret. Den infolmation som erhållits genom
Fastighetsregistret har fömtsatts vara kOITekt och fullständig.
varför ytterligare uu-edning av legala fårhAllanden och
dispositionsrätt ej ,idtagits. Vad gäller legala fårhållanden
tltöver vad SOUl fram~år av Fastighetsregistret har dessa
enbart beal..1ats i den omfattning infollllation därom 11lnUlats
skliftligen av uppdragsgivar'eulHgaren eller dennes ombud,
Fömtom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret
samt av uppgifter som liinlllats av uppdragsgivaren/ägaren
eller dennes ombud har det fönltsatts att värdelingsobjek1et
inte belastas av icke inskli\1la senitut. nyttjanderättsa'1al
eUer andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsagarens rådighet över egendomen samt att värderiugsobjeh1et
inte belastas m: benmgande utgifter. avgifter eller andra
gra,'ationer. Vidar" har det fömtsatts att värderingsoQjel.1et
inte är föreUltil f6r tvist i något avseende.
FÖl'utsiittniugAl' föl' väl'deutlfttande
2.1 Den infol1nation SOUl innefattas i värdeutJåtandet liar iu~
sallliats från kollor som bedömrs var" tillförlitliga. Samtliga
uppgifter SOUl erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller
denu~ ombud och evellmella llyttjanderättshavan:!. har
fömtsans vara kon-ek-ra, Uppgiftema har endast kontrollemts
genom en allmän rimlighetsbedölllJling, Vidare hal' f011ltsatts
ntt inget av relevans f6r \'ärdebedömningen har utelämnats av
uppd!agsgivaren/ogaren eller dermes ombud,

2.2 De areor som lä2!l.s till 211U1d får värderine:ell har erhållits
genom \1ppd.rag5~;·areu!1i!zarell eller dennes" ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte Uh,n upp dem
på plats eller p~ linlingar, men areOlUa har kontrollerats
genom en rillllighetsbedömniug. Areorna har fdmtsans vara
uppmäna i enligher Illed "id vmje tillfalle gällande "Svensk
Standard",
2.3 Vad nyser hyres- och iU'1'enrJef6rhnUnnnen eller ruldrn
uyttjanderäner. har värdebedömningen i förekolll1llilllde faU
utgått fi:ån giillande hyres~ och alTelldem1nl srunt ÖVliga
nyttjanderättsa\tal. Kopior a\' dessa eller andra handlingar
lltdsaude rele\'auta villkor hal' erhnllits av uppdrags~
g:ivaJ:enltigareu eller dennes ombud,
lA Värderingsobjek-ret fönltsiins dels uppfylla alla elforderliga
myndighetskrm' och föl' fastigheten gällande \illkor. såsom

plarrförhtillanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga mylldighetstillstånd för dess nuvfuldning på sätt som anges i tlt
låtandet.
w

3

::\liljöfl'ågol'

3.1 Väl'debedö1llllin2ell 2äller \lllder fomtsättninuell att mark eller
byggnader ino~ Värderingsobjel1et inte är 1bella,," av saue
ling eller arr der fdreliggef nrlgoil nunan fonll a\' miljömnssig
belastning.
w

4
Besil.1ning, tekniskt skick
4,l Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv)
SOIll besklivs i utlåtandet lir basemd pit öyersikilig ok'u!lir
besiktning, Utförd besiktning har ej yarit av sådan karak-rär an
den uppfyller säljar'ens upplysningsplikt eller köpar'ens under'sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jor<L,balken, Värdelingsobjek1et fömtsätts ha det skick och den standard som ok,uärbesik1ningen indikemde ,id besik1ningstillfllllet.

-1-.2 VnrdeJilren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara
förhållanden på egendomen. lUlder marketl eller i byggnaden.
SOUl sh.1.11Ie påverka värdet. Inget ansvar tas rdr
slldant som skulle kliiva specialistkompeterIs eller speciella
k,Ulskaper för att upptäcka,
ftmktionen (skadeftiheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer. mekanisk umlStning, rörledningar eller'
elel..-rriska komponemer,
Ansvar
5. i Evenntella skadeståndsanspråk till följd av p,hisad skada till
följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas illOUl ett år från
,'iilderingstidpllllkten (da nuu för uudertecklmnde "" vm'delingen).
5.2 Det maximnla skadestånd som kan utga rör påvisad skada till
fåljd av fel i värdeutlåtandet är 25 ptisbasbelopp ,id värderingstidplmk-ren,
6 Väl'deutlMandets ab..tualitet
6.1 Beroende på att de faktorer som på\"erkar \"ärderiugsobjektets
llmrknadsvärde förändras ö,"er tiden är den \"ärdebedöUllling
som återges i utlåtandet gällande endast ,id värdetidplmk1en
med de f6mtsättniugnr och resen.·ationer som angivits i utlå~
tandet.
6.2 FlUllltida in· och utbetalningar samt värdeurveckling som
redo,isas i utlåtandet i förekommande full. har gjorts utifrån
ett scelli'Uio som. enligt värdemr~ns uppfattning. återspeglar
fhsticlletsmarknadens fOfväntnim:zar om framtiden. vardebedönillingen innebär inte någon ulrlistelse Oll! fal..iisk ft"a!lltida
k..1ss{tflUö~s~

och \ålU~ltr\',=clctin§:.

7 Värdeutlåtandets användande
7,1 uuteMIlet i värdeutlåtlllldet Illed tillllörande bila20r tillhör
uppdragsgi\'arell och skall använt:L1s i sin helhet till det syfte
som anges i utlåtandet.
7.2 Am"äuds \'ärdeutlåtandet får rättsliga fålfoganden. ausvamr
värderaren endast for direkt eller indil'ek"t skada SOUl kan
drabba uppdragsgivaren OUl utlåtandet används enligt 7.1.
Värderaren är fii fi:ån allt aus\'ar fdr skada som drabbat tredje
Ulall till foljd n\" att de1llle all\"änt sig ay väl'delltlåtandet ell"et·
uppgifter i detta,
7.3 lllllan värdeutlåtandet eller' delar a,' det reproducer'as eller
refereras tiU i något annnt skriftligt dohl.Ullent. mclste värde-riugsfOlctagct g~änll(j innehållet och på ~"m~'i!t särr
utlårandet skaU iIterges,
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Tillväxt kräver hamnutveckling
Region Gotland har i sin egen utredning HKH 2013 slagit fast att hamnverksamhet skall ha företräde i
planeringen av kommande detaljplaner inom hamnområdet. Planer finns nu på att utveckla
bryggeriverksamhet inom hamnområdet i direkt anslutning till två kaj lägen i inre hamnen (1 & 2) som
är i aktivt bruk idag. Samtidigt kommer Gotlandsbåten att etablera sig och bedriva trafik från kajläge
1 från och med nästa sommar 2016. Det är lätt att förstå att det kan bli trångt framför allt på kajen
och vid till och frånkörning om ett rederi och bryggeri skall samsas i nära anslutning till varandra. Sett
ur ett gotländskt perspektiv är det viktigt att all rederiverksamhet kan växa och utvecklas i Visby
hamn, det är den i särklass viktigaste frågan för att nå de tillväxtmål som har ställts upp inför 2018.
När man etablerar annan verksamhet inom hamnområdet kan man inte se på den hamnverksamhet
som finns idag man måste se på den hamnverksamhet som vi förväntar oss kommer att finnas under
de kommande 15-20 åren. Den nuvarande hamnen byggdes på 80-talet då volymerna i trafiken var
hälften mot idag. Ett bryggeri räknar självklart med att finnas kvar i hamnen under överskådlig tid
efter en etablering. Det finns idag 7 fungerande kajlägen i Visby hamn alla används i olika former.
Destination Gotland har idag en årlig volym på drygt 1,6 miljoner passagerare och 0,5 miljoner
personbilar plus en omfattande godsverksamhet, vår målsättning under det kommande avtalet är att
växa till 2 miljoner passagerare och 750000 personbilar. För att vi skall klara detta samtidigt som
minst ett konkurrerande rederi bedriver verksamhet i Visby hamn är det en förutsättning att varje
rederi har tillgång till en permanent och långsiktig lösning. Hamnen har med sitt nuvarande utseende
och lösningen med att Gotlandsbåten lägger till i kajläge 1 hanterat detta på ett bra sätt. Den typ av
katamaran som Gotlandsbåten kommer med kräver en fast installation i kajläget för att fartygets
ramp skall nå ned till kajen p.g.a. ett högre fribord jämfört med konventionella fartyg.
Den kommande avtalstrafiken upphandlad av Trafikverket säkerställer i mycket högre utsträckning
än nuvarande avtal i första hand bastrafiken till och från Gotland. Om vi skall kunna växa och
framförallt om den så viktiga besöksnäringen på Gotland skall kunna växa i framtiden kommer vi att
bli tvungna att tillhandahålla färjetrafik utöver den upphandlade bastrafiken till och från Gotland. En
möjlighet är att fortsätta med trafik med våra små HSC-färjor tillsammans med de tre stora fartygen
som vi kommer att använda i det nya avtalet. För att klara detta krävs att kaj läge 7 som används idag
för de små HSC fartygen inte byggs om eller ändras för katamarantrafik.
Slutsatsen blir att den lösning som har tagits fram av hamnen idag med att upplåta kajläge 1 till
Gotlandsbåten, är en för alla parter bra lösning och den måste ses som en permanent lösning också i
framtiden för att vi skall kunna uppnå den tillväxt som Gotland så väl behöver. En eventuell
etablering av ett bryggeri måste anpassas efter de behov som finns för att bedriva permanent
färjetrafik från kajläge 1.
Visby 2015-08-27
Destination Gotland AB
Christer Bruzelius VD

