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Förord  

Examensarbetet har skrivits under våren 2017 och utgör det avslutande momentet på min 

lantmäteriutbildning på Högskolan i Gävle.  

Idén som ligger till grund för examensarbetet kommer från Nacka kommun.  

Jag vill rikta ett stort tacka till min handledare Maria Kulander, universitetsadjunkt på 

högskolan i Gävle för hennes värdefulla synpunkter och vägledning under arbetets gång.  

Jag vill även rikta ett tack till Markgruppen på Nacka kommun som utöver idén, även 

bidragit med material och information angående tomträtter i kommunen. Samt ett tack till 

övriga kommuner som ställt upp och svarat på intervju frågorna.  

 

Till sist vill jag tacka min Joakim för hans enorma stöd, uppmuntran och hjälp med 

motivationen under arbetet. Du får varje motgång att kännas bättre. 

 

 

Gävle, juni 2017 

Emma Samuelsson   
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Sammanfattning   

Tomträtt är en nyttjanderätt som bara kan upplåtas av stat, kommun eller om 

marken i övrigt är i allmän ägo. Upplåtelse av tomträtt måste ske i hel 

fastighet och kommer att omfatta alla befogenheter som fastigheten har. 

Tomträttsavgälden fastställs genom ett tomträttsavtal mellan tomträttshavaren 

och fastighetsägaren. Den avtalade avgälden kommer gälla för en 

avgäldsperiod om tio eller tjugo år. Friköp av tomträtt innebär att 

tomträttshavaren förvärvar fastigheten av fastighetsägaren och bildar en 

småhusfastighet. Hur avgälden och friköpspriset bestäms varierar beroende av 

vilken kommun som upplåter marken.  

Syftet med studien var att undersöka den ekonomiska aspekten som friköp av 

tomträtter medför samt att se under vilken förutsättning det är lönsamt att 

tomträtten friköps. Studiens syfte kommer besvaras genom att undersöka 

vilken ekonomisk lönsamhet som en överlåtarsituation kontra 

innehavarsituation medför ur ett kommunalt perspektiv.  

Studien avgränsas till att beröra småhustomträtter av typen radhus inom tre 

geografiska områden i Nacka kommun. Den ekonomiska lönsamheten som 

tomträtter medför ur en överlåtarsituation respektive en innehavarsituation 

kommer bedömas med hjälp av det principbeslut gällande tomträttsavgäld och 

friköpspriser som gäller i Nacka kommun idag.  

Metoder som används för att besvara forskningsfrågorna utgjordes av en 

juridisk metod. Beräkningsmetod efter värdeteori samt semistrukturerade 

intervjuer. 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att den ekonomiska lönsamheten 

är störst vid en överlåtelsesituation jämfört med en innehavssituation där 

skillnaden mellan situationerna är påtaglig. Resultatet påvisar även att 

kommuner tillämpar olika metoder vid fastställande av tomträttsavgäld och 

friköpspris vilket medför att den ekonomiska lönsamheten skiljer sig åt mellan 

kommuner beroende av vilken metod som tillämpas för avgäld och friköp.  

 

 

Nyckelord: Tomträtt, tomträttsavgäld, friköp, småhus, marktaxeringsvärde, 

prisutveckling.  
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Abstract  

Site-leasehold right is a right of use that can only be given by the state, 

municipality or if it is otherwise in generally possession. Concession of a site-

leasehold right must be done in the whole property and will cover all the 

authority that the property has. The rent for a leasehold site is determined by 

a lease agreement between the leaseholder and the property owner. The 

contractual debt will be valid for a period of ten or twenty years. To redeem 

means that the leaseholder acquires the property of the property owner and 

forms a small house property. How the rent and the redeeming price are 

determined varies depending on the municipality that deeds up the land.  

The purpose of the study was to investigate the economic aspect of redeem of 

site-leasehold right, as well as to see under what prerequisite it is profitable to 

redeem the site-leasehold right. The purpose of the study will be answered by 

examining the economic viability of a transfer situation versus a holding 

situation from a municipal perspective. 

The study is limited to a small-scale site-leasehold rights of townhouses within 

three geographical areas of the municipality of Nacka. The economic 

profitability of a site-leasehold right resulting from a transfer situation and a 

holding situation will be assessed using the principle decision on the rent for a 

leasehold site and redeeming price that applies by Nacka Municipality today. 

Methods used to answer the research questions consisted of a legal method, 

method of calculation according to value theory and semistructured interviews 

Based on the results of the study, it can be seen that the economic profitability 

is greatest in a transfer situation compared with a holding situation where the 

difference between the situations is significant. The result also demonstrates 

that municipalities apply different methods for determining the rent for a 

leasehold site and the redeeming price, which means that economic 

profitability differs between municipalities depending on the method used for 

rent and redeem. 

 

 

Keyword: site-leasehold right, rent for a leasehold site, redeem, small house, 

market valuation, price development 
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Nomenklatur  

JB   Jordabalken (SFS 1970:994) 

FTL  Fastighetstaxeringslagen  

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

 

Definitioner 

Småhus och radhus 

Småhus är en byggnadstyp avsedd för bostad till en eller två familjer. Vanliga former av 

småhus är friliggande villor, radhus, kedjehus och fritidshus. 

Tomträtt 

Tomträtt är en nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid mot ärlig avgäld i pengar (JB 

13:1).  

Tomträttshavare 

Är den som har rätt att använda fasigheten (marken).    

Avgäld  

Avgäld är den årliga avgift som tomträttshavaren erlägger mot att denne får nyttja marken.  

Avgäldsperiod 

Den period under vilken en viss avgäld erläggs. Avgäldsperiod löper mellan tio och tjugo är.  

Friköp 

När tomträttshavaren förvärvar marken av fastighetsägaren. Fastigheten bilar efter friköp en 

äganderätt 

Diskontering 

Beräkna summan av ett framtida betalningsflöde – nettovärde – är värt vid värdetidpunkten.  

Extrapolera 

Genom att analysera tidigare studier dras en slutsats om framtiden. 

Värdetidpunkt  

Tidpunkten som värderingen ägt rum.  

Triangeleffekten  

Ett påslag på avgäldsunderlaget som fastighetsägaren har rätt att ta ut vid bestämmande av 

tomträttsavgälden.   

 

 

 



 

 
vii 

  



 

 
viii 

Innehållsförtekning  

 

 
Förord .............................................................................................. ii 

Sammanfattning ................................................................................... iv 

Abstract ............................................................................................. v 

1 Inledning ..................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .............................................................................. 1 

1.2 Syfte, mål & frågeställning .......................................................... 2 

1.3 Avgränsning ........................................................................... 3 

1.4 Tidigare forskning.................................................................... 3 

1.5 Disposition ............................................................................ 4 

2 Teori .......................................................................................... 5 

2.1 Tomträtt ............................................................................... 5 

2.1.1 Tomträttsavtal .................................................................. 5 

2.1.2 Tomträttsavgäld ................................................................ 5 

2.1.3 Friköp av tomträtter .......................................................... 5 

2.2 Värde ................................................................................... 5 

2.2.1 Värdeteori ...................................................................... 6 

2.2.2 Värderingsmetoder ............................................................ 6 

2.3 Prisbildning ........................................................................... 7 

2.3.1 Värdepåverkande faktorer ................................................... 8 

2.3.2 Prisutveckling småhus ........................................................ 8 

2.4 Fastighetstaxering ................................................................... 10 

2.4.1 Värdeområde .................................................................. 11 

2.4.2 Riktvärde ....................................................................... 11 

3 Metoder ..................................................................................... 13 

3.1 Juridisk metod ....................................................................... 13 

3.2 Tomträtter ur en överlåtelsesituation ........................................... 13 

3.3 Tomträtter ur en innehavarsituation............................................. 14 

3.4 Intervjuer ............................................................................. 16 

3.4.1 Urval ............................................................................ 16 

3.4.2 Genomförande ................................................................ 16 

4 Resultat ..................................................................................... 18 

4.1 Juridisk metod ....................................................................... 18 

4.1.1 Tomträttsavgäld ............................................................... 18 

4.1.2 Avgäldsunderlag .............................................................. 18 

4.1.3 Avgäldsränta ................................................................... 19 

4.1.4 Metoder för fastställande av tomträttsavgäld ............................ 19 

4.1.5 Friköp ........................................................................... 21 

4.1.6 Friköpsrätt ..................................................................... 21 



 

 
ix 

4.1.7 Enhetliga regler för friköp .................................................. 22 

4.1.8 Sammanfattning av resultatet av den juridiska metoden ............... 23 

4.2 Resultat enligt värdeteori .......................................................... 23 

4.2.1 Resultat överlåtelsesituation ................................................ 23 

4.2.2 Resultat innehavandesituation .............................................. 25 

4.2.3 Brytpunkt innehavarsituation .............................................. 28 

4.3 Intervjuer ............................................................................. 29 

4.3.1 Utbud och planerat utbud ................................................... 29 

4.3.2 Tomträttsavgäld ............................................................... 30 

4.3.3 Beräkning av tomträttsavgäld ............................................... 31 

4.3.4 Friköp ........................................................................... 32 

5 Diskussion .................................................................................. 37 

5.1 Metoddiskussion .................................................................... 37 

5.2 Diskussion överlåtelsesituation ................................................... 38 

5.2.1 Brytpunkt ...................................................................... 39 

5.3 Diskussion innehavarsituation .................................................... 39 

5.4 Ekonomiska lönsamheten vid överlåtelsesituation kontra 
innehavarsituation ............................................................................ 40 

5.5 Aspekter på miljö och hållbar utveckling ....................................... 41 

6 Slutsats ...................................................................................... 42 

6.1 Framtida studier ..................................................................... 42 

Referenser ........................................................................................ 43 

Bilaga A – Intervjuunderlag. .................................................................. A1 

Bilaga B – Tomträttsavtalens löptid och nuvarande avgäld. .............................. B1 

 

 

 

 

  



 

 
x 

 

  



 

 
1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Tomträtter behandlas i 13:e kapitlet Jordabalken (JB) och är en nyttjanderätt som 

bara kan upplåtas av stat, kommun eller om marken i övrigt är i allmän ägo (JB 

13:2). Det är vanligast att kommuner upplåter tomträtt (Angell & Malmberg, 

2014). Tomträtt är en nyttjanderätt som skiljer sig från övriga nyttjanderätter 

genom att upplåtelse av tomträtt måste ske i hel fastighet och kommer att omfatta 

alla befogenheter som fastigheten har (JB 13:2). Den befogenhet och rättsställningen 

som en tomträttshavare har liknar den som en fastighetsägare har. Fastighetsägarens 

äganderätt är efter tomträttsavtalet väldigt begränsad och den rätt som består utgörs 

nästan helt av rätten att ta ut tomträttsavgäld (Julstad, 2011). Tomträtt upplåts på 

obestämd tid (JB 13:1) och kan inte sägas upp innan det gått minst 60 år från 

upplåtelsen och fyrtio år från utgången av närmast föregående period (JB, 13:14). 

Vill tomträttshavaren inte behålla tomträtten måste denne överlåta fastigheten på 

samma sätt som en fastighet. Ett tomträttsavtal måste vara skriftligt (JB 13:13) och 

överlåtelse måste lagföras genom inskrivning i fastighetsregistret (JB 21:1).  

På senare tid har det kommunala intresset för tomträtter minskat och försäljning av 

mark sker i större utsträckning än vad nya tomträttsupplåtelser sker (SOU 

2012:71). Skillnaden mellan att behålla marken upplåten med tomträtt eller att 

friköpa tomträtten har stora skillnader. Omförhandling av tomträttsavgälder bidrar i 

allt större utsträckning med avsevärda höjningar, vilket har en stor ekonomisk 

påverkan på tomträttshavaren (Mandell, 2002). I Stockholms stad går cirka 50 

procent av alla omförhandlingar till domstol. Den stora höjningen av avgälden bidrar 

även till att överlåtelse av tomträtten får en ansträngd lönsamhetskalkyl (Mandell, 

2002).  

Idén som fanns vid införandet av tomträtter finns inte kvar idag (Mandell, 2002). 

Utvecklingen av tomträtter har istället blivit mer osäkert på grund av 

markvärdeökningar som bidrar till kraftiga ökningar av tomträttsavgälden. Vilket 

medför att finansieringen av tomträtt kan bli ansträngd för många samtidigt som 

lönsamhetskalkylen vid en eventuell försäljning blir svagare (SOU 2012:71). En 

utredning (SOU 2012:71) med syfte att modernisera tomträttsupplåtelsen har 

genomförts. Störst fokus har lagts på att se över skyddsregler och införskaffandet av 

en spärregel för tomträtter med småhus. Utredningen baseras på ett enkätutskick till 

41 kommuner, som enligt fastighetsregistret har mer än 100 tomträtter. Enkäten 

redovisar hur kommuner arbetar med tomträtter, avgälder och avgäldsränta. 

Resultatet visar att kommuners sätt att beräkna tomträttsavgäld vid upplåtelse för 

första gången varierar mellan kommuner. De vanligaste beräkningsmetoderna 

baseras på markens värde multiplicerat med avgäldsräntan. Eller 
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marktaxeringsvärdet multiplicerat med avgäldsräntan. Alternativt genom ortspriser 

och marktaxeringsvärde som ger ett marknadsvärde för en normtomt (SOU 

2012:71). Omförhandling av tomträttsavgäld efter periodens utgång varierar på 

liknande sätt mellan kommuner som vid upplåtelse för första gången. Även 

avgäldsräntan har variationer mellan 3.25 - 3.75 procent för en tioårig avgäldsperiod 

(SOU 2012:71). I rättsfallet NJA 1975 s.385 presenteras två metoder för beräkning 

av avgäldsräntan. Första metoden utgörs av en direkt metod som grundar sig på 

direkta iakttagelser av det omedelbara förräntningskravet vid kapitalinvesteringar 

som kommer från jämförelser av olika områden. Den andra metoden, den så kallade 

indirekta metoden. Grundar sig i bestämda krav på total förräntning i ett längre 

tidsperspektiv. Här utgår kapitalisering i allmänhet som beräknas vid den aktuella 

tidpunkten. Utredningen (SOU 2012:71) påvisar även att kommuner har ett svagt 

intresse för att upplåta nya tomträtter. Förslag till att ändra denna trend är att 

kommuner som upplåter tomträtter ska få möjlighet att ta ut en avgäld som ger 

täckning för kostnaderna som markupplåtelsen medför (SOU 2012:71). 

Värdeskillnaden mellan att ha tomträttsavgäld eller att friköpa marken var i början 

minimal. Vilket medförde att det mest lönsamma kunde vara att behålla 

tomträttupplåtelsen. Idag är skillnaden markant och har sin grund i de avsevärt 

högre avgälderna, vilket har medfört att även värdeskillnaden har ökat (SOU 

2012:71). En anledning som presenterats som en orsak till värdeskillnaden är att 

tomträtter med småhus får ett för högt taxeringsvärde (SOU 2012:71). Beskattning 

av tomträtter jämställs med beskattningen av fastigheter. Vilket innebär att 

tomträttshavare betalar kommunala fastighetsavgifter eller statlig fastighetsskatt för 

tomträtter med småhus enligt samma regler som den som innehar en 

småhusfastighet (SOU 2012:71).  

1.2 Syfte, mål & frågeställning  

Utifrån bakgrunden har studien genomförts på uppdrag av Nacka kommun som ville 

utreda ekonomiska aspekter i samband med tomträtter. Syftet är att få en bredare 

förståelse angående friköp av tomträtter. Målet är att redovisa ekonomiska 

aspekterna som en kommun får genom överlåtelse av tomträtten. Samt att se under 

vilka förutsättningar en överlåtelsesituation är lönsamt jämfämfört med en 

innehavrsituation. Studiens mål är att besvara följande forskningsfrågor:  

 Vilka ekonomiska aspekter medför friköp av tomträtter för kommuner?  

 När är det lönsamt för kommuner att låta tomträtten friköpas? 
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1.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till att se över tomträtter med ändamålet småhusupplåtelse. De 

tomträttsavtal som legat till grund för studien rör småhustypen radhus. 

Förutsättningar för studien var att stor vikt kommer lagts på Nacka kommun. 

Genom att studien kommer fokusera på kommunens aktuella tomträttsavtal och 

principbeslut angående friköp. Detta görs med hänvisning till den tidsram under 

vilken studien kommer genomföras.  

1.4 Tidigare forskning  

Tomträtter har funnits i Sverige sedan år 1907, införandet av tomträtter hade en 

politisk inriktning. Där meningen var att upplåta obebyggd mark som ett billigare 

alternativ för den som inte kunde köpa marken och och bebygga den (Clark & 

Runesson, 1996). Tomträtter uppläts först i Stockholm, Göteborg och Malmö och 

fick senare spridning i fler kommuner runt om i landet (Deland, 2015). Genom att 

upplåta marken genom tomträttsavtal kunde tomträttshavaren finansiera 

husbyggandet medan fastighetsägaren fick avkastning på sitt markinnehav (Clark & 

Runesson, 1996). Motiveringen till införandet av tomträtter varierar, grunden 

däremot har samma utgångspunkt – att erbjuda ett billigare alternativ. De tre första 

skälen som sägs vara huvudmotivet till införandet av tomträtter var 1: minska 

markkostnaderna och stimulera efterfrågan av bostäder, 2: att motverka svårigheter 

att tilldela vissa reserverade befogenheter. Av till exempel markanvändning och 

expropriation på privata markägareorganisationer, 3: att skapa ett kraftfullt 

instrument för statliga organ att skapa kontroll över markanvändningen genom 

markägarskap (Clark & Runesson, 1996). Utöver dessa finns en annan syn på 

motiveringen av införandet. Där motivet var ett sätt för statliga organ att få ökad 

kontroll av mark och maktutvecklingen. Samt att minska levnadskostnaderna genom 

att tillämpa låga tomträttsavgälder (Deland, 2015). Dessutom kunde 

tomträttsavgälder användas som ett komplement till att arrangera marken, det vill 

säga att få marken bebyggd efter upplåtarens önskemål (Deland, 2015).  Idag har 

motivet om att stat och kommun får större kontroll över markanvändningen genom 

markägarskap störst inflytande (Deland, 2015).  

Vid införandet av tomträtter fick bara statliga organ upplåta tomträtter. 

Upplåtelsetiden sträckte sig från minst 26 till max 100 år. Parter kunde även avtala 

om villkor rörande tomträttsupplåtelsen men däremot var tomträttsavgälden ofta 

fast (Mandell, 2002). En annan skillnad från införandet till idag är att alla 

förbättringar som sker på marken tillfaller tomträttshavaren. Under uppkomsten av 

tomträtter fanns inte några bestämmelser om det (Mandell, 2002). Detta ledde till 

tveksamheter och lågt intresse för tomträtter. Eftersom förbättringar som 

tomträttshavaren genomfört på marken efter upplåtelsetiden blev rättslig egendom 
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till fastighetsägaren. Detta var framförallt ett problem då upplåtelsetiden var på 26 

år (Mandell, 2002).  

Problemet och osäkerheten rörande tomträttshavaren förbättrades med en reform 

som konstruerades år 1954. Reformen hade för avsikt att förbättra rättsställningen 

och öka tryggheten för tomträttshavaren. Reformen medförde att upplåtelsetiden 

förlängdes till obestämd tid och rättsställningen gick att jämföra med äganderätt 

(Clark & Runesson, 1996). Reformen bidrog även med likheter till den 

rättsställning som en tomträttshavare har idag. Ytterligare en reform av lagen kom 

år 1967 där förbättringar angående omförhandling av tomträtter infördes (Clark & 

Runesson, 1996). Enligt tidigare lag hade tomträttshavare möjlighet att omförhandla 

tomträttsavgälden var 20 år. Vilket sänktes till 10 år och medförde bättre avkastning 

på investeringen i marken och bebyggelseutveckling för fastighetsägaren (Clark & 

Runesson, 1996). Efter reformerna fick tomträtter ett större genomslag vilket 

bidrog med bättre förutsättningar för tomträttshavaren såväl som fastighetsägaren. 

Genom att det skapade en utveckling av bostäder utan kostnader för fastighetsägaren 

(Clark & Runesson, 1996). Förändringarna löste några av de tidigare problemen 

som uppstått utan att skapa nya. Däremot uppstod problem när upplåtelsetiden gick 

ut och nya förhandlingar skulle genomföras (Clark & Runesson, 1996). År 1974 

hamnade många mål i domstolar på grund av att de gamla avtalen som hade en 

revideringstid om 20 år och de nyare om 10 år kom samtidigt (Clark & Runesson, 

1996). Stridigheter rörande den årliga avgälden är ett bestående problem som lever 

kvar än idag. Vlket kan ses i Stockholm där omförhandlingarna av 

tomträttsavgälderna är omstridda och cirka 50 procent av dessa går till domstol 

(Mandell, 2002). Anledningen att ett så stort antal går till domstol kan ha sin grund i 

vilken metod som används för beräkning av avgälden. Även om parterna i 

omförhandlingen är fria att förhandla om den nya avgälden har de olika infallsvinklar 

(Mandell, 2002). Tomträttshavaren vill självklart ha en så liten ökning som möjligt 

medan kommunen, som inte upplåter tomträtt ur en ren vinstdrivande grund, ändå 

vill att avgälden ska spegla markvärdet (Mandell, 2002).  

1.5 Disposition  

Nedan presenteras en kort beskrivning av studiens utformning. I det första kapitlet 

återges en beskrivning av studiens bakgrund, syfte, frågeställningar samt studiens 

avgränsningar. Andra kapitlet presenterar en studiens teori. Tredje kapitlet 

beskriver studiens metoder.  Detta kapitel återföljs av studiens metoder, som 

beskriver tillvägagångssättet. Kapitel fyra presenterar studiens resultat utifrån 

metoderna. Fortsättningsvis presenteras i kapitel fel diskuteras och analyseras 

studiens resultat och val av metod. Avslutningsvis i kapitel sex presenteras studiens 

slutsats.  
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2 Teori 

2.1 Tomträtt  

Tomträtter utgör en särskild form av nyttjanderätt, en så kallad totalnyttjanderätt. 

Som innebär att tomträttshavaren får rätt att nyttja fastigheten på liknande villkor 

som äganderätt mot en årlig betalning i pengar (JB 13:1)  

2.1.1 Tomträttsavtal  

Tomträttsavtal ska upplåtas skriftligen. I avtalet ska det tydligt framgå att 

upplåtelsen avser tomträtt (JB 13:3). Eventuella ändringar eller tillägg till avtalet ska 

tilläggas skriftligen, annars är de utan verkan (JB 13:3). I tomträttsavtalet ska det 

även framgå vilka hyresvillkor som gäller för upplåtelsen (JB 13:3). 

Tomträttshavaren får inte säga upp tomträttsavtalet. Däremot får tomträttshavaren 

överlåta tomträtten (JB 13:13). Överlåtelsen sker i likhet med överlåtelse av fast 

egendom.   

2.1.2 Tomträttsavgäld  

Tomträttsavgäld är den årliga avgift som tomträttshavaren betalar som vederlag för 

att få utnyttja fastigheten (JB 13:1). Tomträttsavgälden betalas till fastighetsägaren. 

Tomträttsavgälden utgår med samma belopp under avgäldsperioden (JB 13:10). 

Avgälden omförhandlas vart tiondeår om inget annat sägs i tomträttsavtalet (JB 

13:10). Omförhandlingen sker på önskan av tomträttshavaren eller fastighetsägaren 

innan den aktuella avgäldsperioden utgår (JB 13:11). 

2.1.3 Friköp av tomträtter  

Vid friköp av tomträtter köper tomträttshavaren marken av fastighetsägaren vilket 

medför att tomträttshavaren istället bildar en äganderätt av fastigheten. Hur friköp 

sker och hur priset sätts varierar. Vanligt är att tomträttshavaren betalar en 

procentsats av marktaxeringsvärdet vid ansökningstidpunkten (SOU 2012:71) 

2.2 Värde  

Värde kan sägas uppstå när en fastighet ger nytta som tillfredsställer ett behov. Om 

fastigheten inte finns i obegränsad mängd är köparen av fastigheten villig till 

uppoffring för att erhålla fastigheten (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 

Värdet för fastigheten uppstår när det är möjligt att byta den mot något annat till 

exempel pengar (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013).    

Värde är ett begrepp i sig som inte har en självklar definition utan varierar beroende 

av olika faktorer. Ett värde kan endast bli föremål för värdering eftersom ingen 

fastighet har ett inneboende värde (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Värdet 
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varierar beroende på vilken fråga som ställs och till vem den är riktad (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2013).   

2.2.1 Värdeteori  

Det finns två typer av värderingssituationer: överlåtarsituation och 

innehavssituation. I en överlåtelsesituation sätts föreställningarna till den summa 

pengar som fastigheten kan ge. Medan innehavarsituationen sätts i relation till 

framtida nyttor, i form av nettointäkter (Lantmäteriet & Mäklarförbundet, 2013). 

Till både överlåtarsituationen och innehavarsituation kan de två värdebegreppen 

marknadsvärde och avkastningsvärde knytas. Marknadsvärde används ofta i relation 

till överlåtarsituation medan avkastningsvärde eller individuellt avkastningsvärde 

används i relation till innehavarsituation. Vid en överlåtelsesituation är det intressant 

vad fastigheten är värd. Samt vad som kan förväntas erhållas för fastigheten med 

härledning från marknadsvärdet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). I en 

innehavarsituation är det intressant vilka framtida intäkter som erhålls genom 

avkastningsvärde eller det individuella avkastningsvärdet. Från den framtida 

avkastningen som fastigheten kan förväntas generera (Lantmäteriet & 

Mäklarförbundet, 2013).  

2.2.2 Värderingsmetoder  

Det finns tre huvudmetoder som används vid värdering: ortsprismetoden, 

nuvärdesmetoden och produktionskostnadsmetoden (Person, 2011). Vilken metod 

som används beror på syftet med värderingen (Person, 2011). I studien kommer en 

variant av nuvärdesmetoden att användas för att diskontera den framtida 

tomträttsavgälden till värdetidpunkten.  

Avkastningsmetoden eller nuvärdesmetoden som den även kallas. Används som en 

sammanfattande benämning på de värderingsmetoder där framtida nyttor från 

fastigheten diskonteras till värdetidpunkten (Lantmäteriet & Mäklarförbundet, 

2013).  Avkastningsmetodens syfte är att bedöma marknadsvärdet utifrån vilka 

framtida betalningsöverskott värderingsobjektet kommer att generera och vilket 

avkastningskrav marknaden har (Brunes, 2015). Med avkastningskravet 

rekonstrueras prisbildningsprocessen genom att använda parametrar som kommer 

ur de krav och den uppfattning som marknaden har (Person, 2011). Några av de 

viktigaste parametrarna är hyra, drift, underhållskostnader och kalkylränta (Person, 

2011). För att fastställa parametrarna kan marknadskännedom vara nödvändigt 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Avkastningsmetoden har två viktiga 

samband, ju högre driftnetto desto högre marknadsvärde och ju lägre 

avkastningskravet är desto högre marknadsvärde. Avkastningskrav utgör den ränta 

per år som någon vill ha för att köpa och äga fastigheten över en viss tidsperiod. 

Ibland används även begreppet kalkylränta eller totalt avkastningskrav (Brunes, 
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2015). Totalt avkastningskrav kan användas när det finns en önskan att skilja på 

avkastningskrav och direktavkastningskrav (Brunes, 2015).  

Avkastningsmetoden finns i tre olika varianter, räntabilitets-, kassaflödes- och 

direktavkastningsmetoden. Den första är principiellt uppbyggd utifrån en 

nusummeberäkning av årliga driftnetton under en bestämd begränsad kalkylperiod. 

Samt nuvärdeberäkning av ett restvärde vid kalkylperiodens slut (Person, 2011).  

Genom beräkningar fastställs ett restvärde, sedan delas kalkylperioden in i två delar 

som består av en kortare del som vanligtvis är fem till tio år. Den andra 

kalkylperioden genomförs med en evighetskapitalisering av driftnettot första året 

efter kalkylperioden diskonteras till värdetidpunkten med en kalkylränta (Person, 

2011). Kassaflödesberäkning baseras på en prognos över in- och utbetalningar under 

en given kalkylperiod. In- och utbetalningarna baseras på de verkliga 

betalningsströmmarna som fastigheten har (Person, 2011). I detta fall beräknas en 

marknadsvärdesbedömning med parametrar som återspeglar de faktiska 

förhållandena för värderingsobjektet. Även då de skiljer sig från marknadens krav 

(Person, 2011).  

Den andra metoden, direktavkastningsmetoden, baseras i princip på en 

evighetskapitalisering av ett normaliserat förstaårsdriftnetto (Person, 2011). 

Driftnettot utgörs av fastighetens årliga överskott och normaliserade utbetalningar 

för drift- och underhållandekostnader som tas bort från bruttoinbetalningarna 

(Brunes, 2015). Driftnettot från år ett, fastighetens marknadsmässiga normaliserade 

betalningsflöden ligger till grund för de övriga årens driftnetto. Som kan 

kompletteras med faktorer som är relevanta för beräkningar som nuvärdesberäknas 

(Brunes, 2015).  

2.3 Prisbildning  

En fungerande fastighetsmarknad har en kontinuerlig prisbildningsprocess. För att 

ett pris på en fastighet ska uppkomma krävs att värdet på fastigheten relateras till 

utbud och efterfrågan. Såväl som värdepåverkande faktorer (Person, 2011). 

Prisbildningsprocessen styrs av flera faktorer som har olika betydelser för det slutliga 

priset i värdeområdet. Vilket medför att det behövs god kunskap om hur 

prisbildningsprocessen fungerar och vilken betydelse de enskilda faktorerna har på 

prisbildningen (Person, 2011). Markekonomiska- och samhälleliga faktorer har en 

stor betydelse för prisbildningsprocessen (Person, 2011). Makroekonomiska 

faktorer har betydelse för den nivå där köpare och säljare möts och aktörers 

beteende gemensamt formar prisbildningsprocessen (Lantmäteriet & 

Mäklarförbundet, 2013). Makroekonomiska faktorer är de allmängiltiga 

konsumtions-, produktions-,investerings-, pris- och marknadsteorierna och hör ihop 

med den generella marknads- och pristeorin (Person, 2011).  
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2.3.1 Värdepåverkande faktorer  

De värdepåverkande faktorerna delas in i fyra kategorier: samhälls- och 

omvärldsanknutna, läges- och områdesanknutna, fastighetsanknutna samt 

individanknutna (Person, 2011). Samhälls- och omvärldsanknutna förhållanden 

påverkar utvecklingen på hyres- och fastighetsmarknaden och är av 

samhällsekonomisk och politisk karaktär. Dessa kan påverka fastighetsmarknaden 

direkt och indirekt (Person, 2011). Direkta faktorer som påverkar är inflation, 

räntenivåer, kreditvillkor och besknattningsgrader. Indirekta faktorer är till exempel 

konjunkturutveckling och arbetsmarknaden (Lantmäteriet & Mäklarförbundet, 

2013). Marknadsanknutna faktorer utgörs av utbud och efterfrågan på hyres- och 

fastighetsmarknaden. En förändring på fastighetsmarknaden beror på bakomliggande 

faktorer som förskjuter utbud- och efterfrågekurvorna (Person, 2011). Faktorer 

som påverkar efterfrågan för småhus kan hänga samman med högre disponibla 

inkomster, ökade förmögenheter, ökade priser på alternativa bostäder och ändring 

av synen på en viss typ av fastighet (Person, 2011). Utbudet som påverkar 

fastighetsmarknaden hänger ihop med företag och hur dessa bedömer det framtida 

förväntade priset ligger i förhållande till det förväntade kostnader för att bygga. Hur 

stort utbudet bli beror på hur lönsamt förhållandet blir (Person, 2011). Utbud och 

efterfrågan är gemensamt en kombination av prisbildningsprocessen. För att kunna 

se systematiska samband behövs en kontinuerlig kartläggning av hur faktorerna 

påverkar prisbildningen (Person, 2011). En kontinuerlig kartläggning medför även 

att en säkrare analys kan göras. Kortsiktigt grundade analyser innehåller osäkerheter 

om prisbildningen som är karaktäriserade av de rådande förhållandena under 

perioden (Lantmäteriet & Mäklarförbundet, 2013). Direkt fastighetsanknutna 

faktorer av teknisk, juridisk och ekonomisk art är kopplade till den enskilda 

fastigheten. Dess närmiljön och fastighetens attraktivitet, så som avstånd till 

kommunikation och service (Person, 2011). Direkta fastighetsanknutna faktorer 

behandlar fastighetens närområde såväl som fastigheten i sig till exempel 

tomtstorlek, omgivning, planbestämmelser och belastningar och rättigheter. Såväl 

som fastighetens byggnader. Där storlek, ålder, standard och skick spelar in (Person, 

2011). Med ledning av de ovan nämda faktorerna skapas värdet, de 

fastighetsantknutna faktorerna anses ha störst inverkan på priset (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013).  

2.3.2 Prisutveckling småhus 

Prisutveckling kan mätas genom fastighetindex som grundar sig i faktiska köp inom 

olika värdeklasser (Person, 2011). Prisutvecklingen som visas i fastighetsindex visar 

pris- och värdeutveckling för fastigheter och tas fram genom fastighetsregistret. 

Fastigheter delas in i olika taxeringsklasser som sedan används som viktsystem i 

beräkningar (Statistiska centralbyrån, u.å.). Syftet bakom fastighetsindex är att 
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uppskatta pris- och värdeförändringarna i fastighetsbeståndet. Fastighetsindex mäts 

för varje kvartal och år för respektive region och län. Fastighetsindex finns inte på 

kommunnivå då det sker för få köp för att få ett tillförlitligt index (Statistiska 

centralbyrån, u.å.).  

För prisutveckling på kommunal nivå används K/T-talet 

(köpeskillingskoefficienten), som är kvoten mellan köpeskillingen och 

taxeringsvärdet för de överlåtelser som skett. K/T-talet är ett standardiserat mått på 

det överpris som köparen betalar för fastigheten eftersom det visar hur mycket över 

taxeringsvärdet som köparen är villig att betala (Statistiska centralbyrån, u.å.). 

Beräkning av prisutvecklingen genom att använda K/T kräver inte lika många köp 

som fastighetsindex vilket gör det möjligt att beräkna på kommunal nivå. Vilket 

medför att K/T inte är lika tillförlitligt som fastighetsindex (Statistiska centralbyrån, 

u.å.). Ericson, et al. (2013) menar att bristen på köp för att skapa tillförlitliga 

fastighetsindex när antalet köp är otillräckliga bör gå att åtgärda genom att uppskatta 

ett kvartalindex istället för att fokusera för mycket på månadsindex. En annan 

möjlighet att komplettera bristen på köp kan ske genom att konstruera index för 

geografiska arrangerade regioner. Genom att koppla ihop prisnivåer och 

prisutveckling. Detta bör kunna appliceras på kommunnivå för att förbättra K/T-

talets tillförlitlighet (Ericson, et al. 2013). Prisutvecklingen i Nacka kommun har 

enligt K/T-värdet stigit sedan år 2009. Den största ökningen över tidsintervallet 

började år 2014 (figur 1). 

 

Figur 1: Prisutvecklingen baserat på K/T- värdet för Nacka kommun år 2005 till 2016 (Svensk mäklarstatistik 

AB, 2017).  

 

Enligt Yang, Wang och Cambell (2010) kan befolkningstillväxt, mängden 

nyproduktion, boräntelån, arbetsmarknadens förändring och inkomstförändringar 

för befolkningen påverka en region och en kommuns pris- och värdeutveckling. 

Detta kan ses som en anledning till att Stockholms läns prisutveckling sedan cirka 

2000-talet legat högre än riket i stort, se figure 2 (Statistiska centralbyrån, 2016). 
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Figur 2: Fastighetsindex för permanenta småhus över riket och Stockholms län (Statistiska centralbyrån, 2016)  

 

2.4 Fastighetstaxering 

Fastighetstaxering ska enligt Fastighetstaxeringslagen (FTL) 5:2 motsvara 75 procent 

av det bedömda marknadsvärdet. Den taxeringsenhet som undersöks i studien 

definieras enligt FTL 4:5 1 stycket som en byggnadstyp av kombination småhus och 

tomtmark. Taxeringsvärdet ligger primärt till grund för beskattning av fastigheter 

och är en form av massvärdering som är en standardiserad värdering av flera 

fastigheter vid samma tidpunkt (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 

Marknadsvärdet skall bestämmas med hänsyn till det genomsnittliga prisläget under 

nivååret före det år då allmän eller förenklad fastighetstaxering har genomförts (FTL 

5:4).  Metoden som används vid bestämmande av marknadsvärdet är 

ortsprismetoden. Genom att jämföra nyligen genomförda transaktioner tas 

jämförelseobjekt fram, som sedan används för att bedöma marknadsvärdet (FTL 

5:5). I de fall ortsprismetoden inte kan användas ska marknadsvärdet bestämmas 

med leding av avkastningsmetoden. I de fall ingen av tidigare nämnda metoder kan 

användas ska marknadsvärdet bestämmas med hjälp av 

produktionskostnadsberäkning (FTL 5:5). Vid bestämmande av taxeringsvärde ska 

hänsyn inte tas till privaträttsliga förhållanden som till exempel tomträttsavtal. Det 

vill säga en fastighet upplåten med tomträtt bedöms lika som en fastighet med 

äganderätt (FTL 5:3). Tomträttsfastigheter och äganderättsfastigheter taxeras efter 

samma regler och föreskrifter och vid beskattning av fastigheter likställs 

tomträttshavaren med en fastighetsägare (FTL 1:5).  

Vid taxering av småhusenheter används riktvärdeangivelser för att bestämma 

tomtmarkens och småhusets värde. Riktvärde är en bestämd normaltomts- och 
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normalbyggnadsvärden som används för att bestämma värdenivån inom det specifika 

värdeområdet, gemensamt med värdetabeller och värderingsregler ligger till grund 

för beräknandet av taxeringsvärdet (Person, 2011). Taxering av byggnaden för varje 

värdeområde sker genom en SV- tabell och en SO-tabell. SV - tabellen anger 

värdenivån för ett normhus utefter värdeår, värdeyta och standardpoäng (Person, 

2011). SO-tabellen anger den omräkningsfaktor som används då den enskilda 

byggnaden avviker från normbyggnaden utefter faktorerna ovan (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). Fastighetsägaren och tomträttshavaren har skyldighet att 

redovisa förändringar av fastigheten som kan komma att påverka taxeringsvärdet. 

Förändringar som ska redovisas är till exempel åtgärder som höjer standardpoängen 

och utbyggnad (Haapanuemi & Larson, 2011).  

Fastighetstaxering av tomtmark sker genom att det inom varje värdeområde 

definieras en normaltomt som utgör den tomt som är mest frekvent inom området 

(Person, 2011). Inom värdeområdet bestäms värdefaktorer som bestäms ur storlek, 

vatten och avloppsförhållanden, fastighetsrättsliga förhållanden, typ av bebyggelse 

(friliggande, radhus, kedjehus) och närheten till strand (Person, 2011). När tomten 

avviker från normaltomten korrigeras värdefaktorerna ovan så de stämmer överens 

med den enskilda tomten (Person, 2011). 

2.4.1 Värdeområde  

Värdeområde avser vid fastighetstaxering ett geografiskt område där prisbildningen 

är enhetlig för ett visst ägoslag eller en viss byggnadstyp (FTL 7:2). 

Värdeförhållandena inom ett värdeområde ska vara så enhetliga som möjligt. Ett 

värdeområde kan omfatta ett län, del av län dock bör det inte omfatta mer än en 

kommun (Skatteverket, u.å.). Indelningen av värdeområde och nivåläggning sker 

med utgångspunkt i ortsprisanalys genom köpeskillingar för faktiska köp 

(Skatteverket, u.å.).   

Värdefaktorer för småhusbyggnad som får störst utrymme är storlek, ålder, 

standard, bebyggelsekategori, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning (FTL 

8:3). För tomtmark är de centralaste värdefaktorerna storlek, tillgång till vatten och 

avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden, typ av bebyggelse och närhet till strand (FTL 

12:3). Om ett värdeområde omfattas av särskilda förutsättningar tas hänsyn till 

förutsättningarna utefter hur det påverkar marknadsvärdet (Skatteverket, u.å.). 

2.4.2 Riktvärde  

Inom varje värdeområde tas så kallade riktvärden fram. Riktvärdena utgör 

genomsnittliga värdeförhållanden för varje värdeområde för tomtmark och 

bostadsbyggnad med tillhörande komplementbyggnad (Skatteverket, u.å.). 

Riktvärden för småhus tas fram med härledning från sex faktorer: storlek, ålder, 
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standard, bebyggelsekategori, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning (FTL 

8:3). Faktorerna används för att bestämma riktvärden för en normaltomt och 

normbyggnad inom värdeområdet. Jämkning sker för tomt och byggnader som 

avviker med ledning av samma faktorer (Skatteverket, u.å.).   
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3 Metoder 

3.1 Juridisk metod  

En juridisk metod baseras på att studera författningar, förarbeten, rättspraxis och 

juridisk doktrin (Bernitz, 2012). Studien har avgränsat sig till att granska förarbeten, 

utredningar och rättspraxis. Metoden har genomförts för att se vilka aspekter 

rörande tomträtter som utreds i förarbeten. Samt att se vilka aspekter som tas upp i 

olika mål. Inhämtad information ska möjliggöra kunskap om eventuella faktorer som 

eventuellt medför att lagändring krävs. Samt att se vilka avgöranden domstolar tar i 

mål som rör tomträttsavgäld, avgäldsunderlag och avgäldsränta.  

Statens offentliga utredning 2012:71 (SOU, 2012:71) har använts som utgångspunkt 

i studien. Eftersom denna utgör den aktuella utredningen rörande tomträttsavgäld 

och friköp. Avgöranden som valts att studeras är de som använts som prejudikat i 

utredningen. Analysen av avgöranden har inte fokuserat på saken i fråga utan på 

bedömningar och resonemang som framförts. Inriktningen valdes med grund i att 

domstolens bedömning och resonemang kan appliceras på liknande situationer.  

3.2 Tomträtter ur en överlåtelsesituation  

Den ekonomiska lönsamheten som försäljning av småhustomträtt medför bedöms 

utifrån förutsättningen att kommunen omgående kommer låta tomträttshavaren 

friköpa tomträtten. För att bedöma den ekonomiska lönsamheten har en analys av 

friköpspriset genomförts. Analysen har gjorts efter de förutsättningar som gällde vid 

värdetidpunkten. Eftersom kommunen enbart kan sälja tomträtten till 

tomträttshavarna, har överlåtelsesituationen grunda sig på det principbeslut som 

Nacka kommun tillämpar i normalfallet vid friköp. Vilket innebär att faktorer som i 

undantagsfall tillämpas vid friköp inte kommer beaktas. En analys av överlåtelsen 

genomfördes på de tre områden som har flest tomträttsupplåtelser, Älta, Sicklaön 

och Erstavik. Underlaget för att se den ekonomiska lönsamheten vid en 

överlåtelsesituation erhålls från Nacka kommun. 

Principbeslut vid normalfallet vid friköp av småhustomträtt basers på 

marktaxeringsvärdet. Samt en subventionering på 50 procent av 

marktaxeringsvärdet. Vid friköp av alla tomträttstyper förordar markgruppen på 

Nacka kommun marknadspris för varje enskild tomträtt.  

Friköpspris = Marktaxeringsvärde * 0.50 

Ett medelvärde av marktaxeringsvärdet för de tomträtter som har ett liknande värde 

multiplicerades med 50 procent. Summan multiplicerades sedan med antalet 

tomträtter som har samma marktaxeringsvärde. För småhustomträtter med ett 
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annat genomsnittligt marktaxeringsvärde gjordes samma beräkning. När alla utvalda 

tomträtter beräknats adderades friköpsprisen för att visa den totala summan som 

friköp av alla småhustomträtter skulle medföra.  

3.3 Tomträtter ur en innehavarsituation  

Den ekonomiska lönsamheten med att friköpa en småhustomträtt bedöms utifrån 

förutsättningen att kommunen behåller marken som är upplåten. Samt att 

tomträttshavaren inte får friköpa marken. Härledning till beräkningssätten har tagits 

från Brunes (2015).  

Nuvärdet av den framtida tomträttsavgälden bedöms genom att beräkna nuvärdet av 

den framtida tomträttsavgälden för olika tomträttsavtal. Det gjordes utifrån de 

utvalda småhustomträtternas nuvarande avgälder och den tid som återstod av 

nuvarande avgäldsperiod. Nuvärdet av den framtida tomträttsavgälden beräknas med 

hjälp av avkastningsmetoden för en tidsperiod som likställs med evig tid. Vilken 

bedöms vara lika med 20 år då detta motsvarar två avgäldsperioder. Eftersom 

tomträttsavgälden kommer att skrivas om vid avgäldsperiodens slut beräknas 

nuvärdet utifrån hur många år som återstod av nuvarande avgäldsperioder. Nuvärdet 

av tomträttsavgälden för en avgäldsperiod beräknas med hjälp av nettonuvärdet:  

So= PMT * 
[(1+𝑖)𝑛−1]

𝑖∗(1+𝑖)𝑛
                                                

Där   

S0= summan av kapitalvärden 

PMT=årliga konstanta betalningar  

i=ränta 

n=tidsperiod  

 

Den årliga konstanta betalningen utgjordes av tomträttsavgälden. I studien 

motsvarade räntan en avgäldsränta på 3 procent. Det är den ränta som utgår för 10-

åriga tomträttsavtal. Tidsperioden var de antal år en avgäldsperiod motsvarar.  

För varje ny avgäldsperiod räknas tomträttsavgälden om med hjälp av 

prisutvecklingsfaktorn. Prisutvecklingen för de kommande tio åren (2017-2027) 

antogs i studien vara konstant med tidigare utveckling. Statistik från Svensk 

Mäklarstatistik AB för åren 2005 till 2016 har använts för att beräkna förändringen 

av K/T (figure 1). Intervallet baserades på när de utvalda avgäldsperioderna som 

tidigast ingicks. Prisutvecklingsfaktorn som användes togs fram genom K/T-värdet 

som år 2005 var 0.86 och 2016 var 1.96. Det innebär att det ökat med 12.65 

procentenheter på elva år. I studien har antagandet gjorts att prisutvecklingen varit 
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linjär under perioden. Studien har antagit att prisutvecklingen för de kommande tio 

åren (2017-2027) kommer vara konstant med tidigare utveckling. Genom att 

beräkna värdeskillnaden i K/T mellan åren 2005 och 2016 togs prisutvecklingen 

fram, resultatet blev en prisutveckling om cirka 1.15 procent per månad. Vilket 

innebär att prisutvecklingen för Nacka kommun extrapolerades för de kommande 

tio åren. Prisutvecklingen har beräknats på följande sätt:  

Förväntad tomträttsavgäld för nästkommande avgäldsperiod togs fram genom att 

nuvarande avgäld multiplicerades med prisutvecklingsfaktorn och antal månader. 

Adderat med nuvarande avgäld.  

Ny avgäld = Nuvarande avgäld + Nuvarande avgäld * antal månader * 

prisutvecklingsfaktorn 

En ny tomträttsavgäld bestämdes för varje tomträtt för att göra det möjligt att se 

den ekonomiska lönsamheten med en innehavandesituation. Att lönsamheten 

baseras på en tjugoårig tidsperiod, grundar sig av att det finns en osäkerhet i 

huruvida fastighetsmarknaden och prisutvecklingen kommer att utvecklas i 

framtiden.  

Genom nettonuvärdet beräknades nuvärdet för de nya avgälderna fram för de 

återstående åren av en tjugoårsperiod. Vilket visar den framtida avgälden för den 

andra avgäldsperioden. Nuvärdet diskonterades sedan till värdetidpunkten som 

sattes till år 2017. Beräkningen gjordes med nuvärdefaktorn: 

Co= Cn* 
1

(1+𝑖)𝑛
           

Där 

C0 = kapitalvärdet år 0 

Cn = kapitalvärdet 

i = räntan 

n = tidsperioden  

 

Kapitalvärdet utgjordes av tomträttsavgälden som nuvärdesberäknats för den andra 

avgäldsperioden. Räntan sattes till 3 procent. Tidsperioden motsvarade antalet år 

som återstod av nuvarande avgäldsperiod.  

För att få nuvärdet av den totala avgälden för båda avgäldsperioderna, adderades 

värdet av den nuvarande avgäldsperioden med det diskonterade värdet av den andra 

avgäldsperioden.  

Nuvärde, total avgäld = So + Co 
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För att se den ekonomiska lönsamheten med en innehavandesituation beräknades 

även brytpunkten för en avgäldsperiod ut. Brytpunkten visar när under en 

avgäldsperiod det är mest lönsamt att låta tomträttshavaren friköpa tomträtten. 

Detta gjordes genom att nuvärdesberäkna den framtida inkomsten av avgälden under 

en tioårsperiod.  

3.4 Intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer är den vanligaste typen vid kvalitativ forskning (Doody 

& Noonan, 2013). Denna form av intervjuer medför att frågorna inte kan besvaras 

med bara ja eller nej. Vilket öppnar möjligheten för diskussion som kan bidra med 

ny information som tidigare förbisetts (Furgerson & Jacob, 2012).  Mason (2010) 

rekommenderar att 30 intervjuer per arbete genomföras. Vilket i detta fall blir för 

mycket med hänsyn till tidsramen. Det är även av vikt att tänka på att antalet 

intervjuer bör anpassas till den enskilda studien. Där det är lika viktigt att se hur 

många som behövs för att få ett tillräckligt underlag (Mason, 2010). 

3.4.1 Urval  

Urvalet av kommuner som tillfrågades baserades på likheter med Nacka kommun. 

Vilket medförde att storstadskommuner tillfrågades. För att få geografisk spridning 

tillfrågades enbart en annan Stockholmskommun utöver Nacka kommun. En 

geografisk spridning valdes för att se om friköpspris och avgäldsunderlag baserades 

på andra värden, beroende på vart i landet kommunen är belägen. Urvalet av 

representanter gjordes genom att välja tjänstemän som arbetar med 

småhustomträtter i de utvalda kommunerna. Detta för att respondenten skulle ha 

insikt i hur arbetet med småhustomträtter ser ut i praktiken. Samt hur det förändrats 

över tid. De kommuner som deltagit i studien är: Nacka kommun, Stockholms stad, 

Göteborgs stad, Norrköpings kommun, Gävle kommun samt Luleå kommun.  

3.4.2 Genomförande  

Intervjuerna genomfördes per telefon. Samt genom mail då en respondenten valde 

att besvara frågorna på det sättet. Att en deltagare valde att besvara intervjun genom 

mail bidrog med likvärdig information. Vilket medförde att respondentens svar 

valdes att användas i studien. Av de tio tillfrågade kommunerna valde sex att delta. 

Respondenten erhöll underlaget för intervjuerna och en kort introduktion till 

studien innan dess genomförande. Detta för att ge respondenterna en möjlighet att 

sätta sig in i materialet. Under intervjun antecknades respondentens svar, vilket 

sedan sammanställdes direkt efteråt för att inte förlora information. Efter en 

sammanställning av materialet från intervjuerna ansågs det inte nödvändigt att ha 

ytterligare intervjuer. Detta på grund av att de svar som inhämtats var likvärdiga i 

vissa hänseenden och de skillnader som fanns inte skulle få ett enhetligt svar oavsett 
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antalet intervjuer. Enligt Mason (2010) är underlaget som erhålls av intervjuer 

viktigare än antalet Intervjuer som genomförts. Intervjuunderlag finns att tillgå i 

bilaga 1. 
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4 Resultat 

Nedan presenteras resultatet från studien. Första delen av resultatet utgörs av den 

juridiska metoden. Den andra delen av beräkningar för att se den lönsamheten som 

finns kring en överlåtelsesituation respektive innehavarsituation. Tredje delen är 

resultatet av intervjustudien. 

4.1 Juridisk metod 

4.1.1 Tomträttsavgäld  

Avgöranden som rör tomträttsavgäld påvisar att faktorer som marknadsvärde, 

avgäldsränta och korrigering för triangeleffekten inte kan bestämmas med 

matematisk säkerhet. Praxis påvisar även att det inte är helt möjligt med tillämpliga 

metoder att uppnå exakthet. Framförallt inte om de innehåller flera osäkra 

komponenter. Beräkningsmetoderna kan enligt praxis ses som tillförlitlig ledning, 

samtidigt som det alltid är en fråga om skälighetsbedömning (NJA 1975 s.385; NJA 

1986 s.272 med flera).   

Bestämmande av ny tomträttsavgäld ska regleras senast ett år innan aktuell 

avgäldperiod utgår. Talan om omreglering kan göras av fastighetsägaren och 

tomträttshavaren (JB 13:11). Den nya tomträttsavgälden ska ta ledning från 

förändring i markvärdet vid tidpunkten för omreglering. Hänsyn ska även tas till 

tomträttsupplåtelsens ändamål, användning och bebyggelse. Om ingen omprövning 

av avgälden sker ska den utgå med samma belopp som innan (JB 13:11). Lagregeln 

om omprövning av tomträttsavgälden innebär således att avgälden ska spegla 

eventuella värdestegringar eller värdeminskningar av markvärdet vid den aktuella 

tidpunkten. Detta medför att fastighetsägaren har möjlighet att erhålla avkastning på 

markupplåtelsen som ska motsvara markens värdeförändring. 

4.1.2 Avgäldsunderlag 

Vid bestämmande av tomträttsavgäld bör avgäldsunderlaget baseras på saluvärdet för 

marken i avröjt skick vid tidpunkten för omreglering (SOU 2012:71). Enligt NJA 

1975 s.385 bör det ske genom ortsprismetoden. Medan NJA 1986 s.272 menar att 

det ska ske med avkastningsmetoden. NJA 1976 s.562 anser att avgäldsunderlaget 

istället ska bestämmas genom tillämpning av expropriationslagstiftningens mening av 

markvärdet. Gemensamt från förarbeten är att värdering av marken utgör en av de 

viktigaste leden i reglering av avgälden. Vilket medför att en enskild värdering bör 

genomföras i varje enskilt fall. I de fall då tomterna är identiska, vilket till exempel 

kan vara fallet vid radhus och kedjehus minskar behovet av enskilda värderingar. 

Taxeringsvärdet används i stor utsträckning som en grund i bestämmandet vid 

avgäldsreglering. Förarbeten påvisar dock att marktaxeringen inte bör ha en 
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avgörande roll utan bara användas som ledning. Anledningen till att marktaxeringen 

endast bör användas som ledning kommer ifrån att det oftast fastställs från allmänna 

ekonomiska utgångspunkter. Vilket i vissa fall medför att marktaxeringsvärdet inte 

helt speglar det riktiga markvärdet. Genom att kombinera marktaxeringsvärdet med 

enskilda värderingar kan avgälden sättas till en verklig summa pengar som speglar 

det faktiska markvärdet (NJA 1975 s.385, NJA 1986 s.272; NJA 1976 s.562 med 

flera). 

4.1.3 Avgäldsränta 

Avgäldsränta är en ränta som multipliceras med avgäldsunderlaget för att beräkna 

tomträttsavgälden. Det finns inga enhetliga regler som säger vilken ränta som ska 

användas förutom att avgäldsräntan ska anses vara skälig (SOU 2012:71). 

Avgäldsräntan har i flera avgöranden satts till densamma som den långsiktiga 

realräntan för en 30-årig avgäldsperiod (NJA 1975 s.385; NJA 1986 s.272; NJA 

1976 s.562). Vid bestämning av avgäldsräntan tas osäkerhet in, ofta genom 

användandet av den så kallade triangeleffekten (NJA 1975 s.385; NJA 1986 s.272; 

NJA 1976 s.562). Räntan är enligt praxis 3 procent idag, dock tillämpas fortfarande 

en avgäldsränta på 3.25 med härledning från tidigare praxis. Räntan baseras på 

realräntan (SOU 2012:71). Enligt riksbanken är realräntan idag cirka 1.1 procent. 

Kombinerat med en inflationsförväntning på cirka 2 procent, motsvarar detta en 

nominell ränta på cirka 3 procent (Riksbanken, 2017). Trots det påvisar 

domstolspraxis att avgäldsräntan ska ligga på tre procent. Motiveringen är att 

kommuner har rätt att ta ut en riskpremie som kompensation för eventuella 

värdeminskningar på marken. Riskpremien ska baseras på hur hög risken för 

värdeminskning av marken är vid omreglering av avgälden (NJA 1975 s.385; NJA 

1986 s.272; NJA 1976 s.562). Tomträttsinstitutet anser dock att risk för 

värdeminskning i storstäder borde vara tämligen låg, vilket medför att den 

avgäldsränta som ska användas bör enligt tomträttsutredningar fastslås till 2.75 

procent (SOU 2012:71).      

4.1.4 Metoder för fastställande av tomträttsavgäld  

4.1.4.1 Direkt metod 

Avgälden kan beräknas på direkt väg, genom att bestämma det omedelbara 

förräntningskravet (direktavkastningen). Med hjälp av analyser av direkta 

iakttagelser om kapitalinvesteringar på jämförbara områden vid tidpunkten för 

omreglering (NJA 1975 s.385; NJA 1986 s.272). Krav för att områden ska anses 

jämförbara är bland annat att prisbildningen på jämförbar tomtmark 

överensstämmer på värderingsområdet (NJA 1975 s.385; NJA 1986 s.272). 

Användandet av en direkt metod baseras på komplexa beräkningar. Där användandet 

av det omedelbara förräntningskravet kräver att antaganden av kalkylräntan och 
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avkastningsökningen tas för ett tidsintervall som motsvarar avgäldsperioden (SOU 

2012:72).  

 I NJA 1986 s.272 presenteras fyra metoder för att bestämma det omedelbara 

förräntningskravet: 

1: Beräkning av kravet med utgångspunkt från analyser av köp och tidigare 

domstolsavgöranden som kommuner använder för att ta fram medelränta för både 

mark och byggnader.  

2: Beräkning med utgångspunkt från dels fördelningen mellan upplånat och eget 

kapital, dels antaganden om skälig ränta på lånat och eget kapital. Denna metod 

används av bolag för bestämmande av medelränta utifrån en hypotetisk 

avkastningskalkyl för mark och byggnader.  

3: Beräkning med ledning av realränteuppskattning. Även denna metod används av 

bolag vid bestämmande av den omedelbara avkastningen för mark. 

4: Beräkning med ledning av uppskattad kalkylränta (totalt förräntningskrav) och 

sannolika framtida avkastningsökningar. Denna metod används för samma ändamål 

som i metoden ovan av kommuner.   

4.1.4.2 Indirekt metod 

En indirekt metod har utgångspunkt i att det totala förräntningskravet (kalkyl 

räntan). Som fastställs ur ett långsiktigt tidsperspektiv med utgångspunkt i 

markvärdet vid tidpunkten för omreglering NJA 1975 s.385; NJA 1986 s.272). En 

räntefaktor fastställs som sedan används för att bestämma avgälden utifrån 

markvärdet (NJA 1975 s.385; NJA 1986 s.272). Används en indirekt metod behövs 

kunskap om förräntningskravet, förväntad värdestegring, prisutveckling för 

jämförbar tomtmark och avkastningskravets utveckling under en tid som motsvarar 

avgäldsperioden. Genom dessa faktorer kan det totala förräntningskravet beräknas 

som en restpost (NJA 1975 s.385; NJA 1986 s.272). Vid bestämmande av 

förräntningskravet presenteras inga direkta tillvägagångssätt, utan ledning för att 

bestämma förräntningskravet bör kunna tas från ränteläget vid långfristiga lån (NJA 

1975 s.385; NJA 1986 s.272). Indirekt metod för beräkning av avgäldsräntan 

presenteras i NJA 1975 s.385 som en metod som bör ses som ett underlag i de fall 

en direkt metod inte kan användas. I NJA 1975 s.385 framgår att en indirekt metod 

bör användas vid bestämmande av avgäldsräntan, även om en direkt metod kan 

användas.  

4.1.4.3 Realräntemetod 

Avgäldsränta kan beräknas genom realräntemetoden som bygger på ett 

utredningsförslag från tomträttskommittén. Realräntemetoden innebär att 

avgäldsräntan är densamma som realräntan och ett krav för att metoden ska fungera 

är att marknaden anses vara realsäker (NJA 1986 s.272) 
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4.1.5 Friköp 

Ett skäl till att antalet friköp av småhustomträtter ökat kan dels vara påtryckning av 

tomträttshavaren. Kommuners behov av att frigöra ekonomiska medel. Samt 

principiella skäl att tomträttshavaren bör ges möjlighet att äga tomten som denne 

bor på (SOU 2012:71). Trots en ökning av friköp finns inga bestämmelser rörande 

friköp eller friköpsrätt utan det är kommunen som tar fram principbeslut som sedan 

ligger till grund för hur friköp genomförs och i vilken utsträckning friköp tillåts. 

Avsaknaden av enhetliga bestämmelser har medfört att en utredning för tomträtter 

har genomförts från statens offentliga utredningar. Syftet är att se om det finns ett 

behov av enhetliga regler eller en friköpsrätt, eller att nuvarande ordning genom 

avtalade friköp fungerar.   

4.1.6 Friköpsrätt  

En eventuell friköpsrätt skulle vara utformad så att tomträttshavaren har rätt att 

friköpa tomträtten oavsett vad fastighetsägaren anser. Vilket medför att införande av 

friköpsrätt skulle påverka kommunernas möjlighet att fullfölja de ändamål som har 

legat till grund för tomträttsinstitutet (SOU 2012:71). Genom att kommunernas 

markpolitiska ståndpunkt skulle förändras och inte följa de riktlinjer som satts upp. 

Resultatet av detta bli att kommunens så kallade självbestämmanderätt störs (SOU 

2012:71).  

SOU 2012:71 framför tre skäl som talar för en friköpsrätt.  

 Det privata ägandet, där friköp medför att tomträttshavaren äger tomten 

denne bor på, vilket grundar sig i synsättet att alla har rätt till sitt eget 

boende. 

 Prisutvecklingen som medför att markpriserna stiger och 

tomträttsavgälderna blir orimligt höga. En friköpsrätt skulle lösa situationer 

när avgäldsräntan blir för hög 

 Skapa trygghet för tomträttshavaren, sett ur tomträttsavgälden (SOU 

2012:71). 

SOU 2012:71 framför även tre skäl som talar mot införandet av en friköpsrätt  

 Avtalade friköp. Systemet för friköp idag sker i stor utsträckning genom 

avtalade friköp, vilket fungerar väl och idag har de flesta kommuner en 

positiv inställning till friköp av tomträtter. 

 Markanvändningen kan styras under en längre tid genom att kommunen kan 

ta vägledning av tomträttsinstitutet för att komplettera detaljplan 
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 Kommunens tillgång till mark för allmänna ändamål på ett enkelt och tids- 

och kostnadseffektivt sätt. Genom att tomträttsinstitutet ger kommunerna 

denna möjlighet, vilket blir aktuellt i de fall som rör till exempel ledningar, 

gång- och cykelvägar och allmänna parker (SOU 2012:71).  

 

Skälen som talar för införandet av en förköpsrätt riktar sig framförallt på aspekter 

som är positiva för tomträttshavaren och säkerställer dennes ställning. Medan skälen 

mot en friköpsrätt i stort tar sikte på positiva aspekter för kommuner och 

samhällsintresset (SOU 2012:71). En faktor till att friköpsrätt diskuterats är brister i 

det nuvarande avgäldsregleringssystemet. Det som väger mellan att införa en 

friköpsrätt eller inte är i vilken utsträckning aspekterna för den enskilda 

tomträttshavaren väger upp mot bevarandet av kommunernas självstyranderätt 

(SOU 2012:71). Resonemanget i SOU 2012:71 påvisar att kommunens 

självstyranderätt inte är viktigare än tomträttshavarens rätt. Däremot måste 

fördelarna för den enskilda tomträttshavaren vara av sådan art att de väger tyngre än 

den kommunala självstyranderätten.  

Rörande tomträtt och friköpsrätten har en jämförelse tagits till utredningen som 

gjordes 2008 rörande historiska arrenden (SOU 2012:71). Ett ställningstagande som 

togs fram var att arrendatorn skulle få rätt att friköpa arrendet om det hade varit i 

samma familj i generationer. Samt att arrendatorn utvecklat en stark ekonomisk och 

personlig koppling till arrendestället. Den slutliga bedömningen blev att ett 

tillräckligt stort socialt och samhällsekonomiskt intresse för att lagstifta om friköp av 

historiska arrenden inte fanns (prop. 2007/08:54 s. 65 f.).   

4.1.7 Enhetliga regler för friköp 

Införandet av enhetliga friköpsregler är beroende av att de uppfyller ett syfte som till 

exempel att motverka oskäliga eller i övrigt olämpliga friköpsavtal. Förslaget att 

införa enhetliga regler för friköp av tomträtter ska inte inverka på nuvarande 

användning av avtalade friköp. Utan de enhetliga regler för friköp ska fungera som 

ett verktyg som tomträttshavare kan åberopa vid ett eventuellt friköp (SOU 

2012:71).  

Ett skäl som talar emot införandet av enhetliga regler ur fastighetsägaren perspektiv 

är att det kan försvåra kommunens möjligheter att till exempel avveckla tomträtter. 

Genom att reglerna medför begränsningar i friköpsvillkoren som inte möter når upp 

till intresset som finns för att friköpa tomträtten. Idag är de flesta kommuner 

positiva till att tomträttshavaren friköper sin småhustomträtt. Vilket medför att 

behovet av enhetliga regler för att säkra att tomträttshavaren får friköpa marken inte 

föreligger (SOU 2012:71). Med bakgrund i det bedöms det i SOU 2012:71 inte 

finnas något syfte med införandet av enhetliga regler för friköp.  
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Det som presenteras i utredningen som ett alternativ till enhetliga regler för friköp 

är en så kallad takregel. Som ska utgöra ett lagstadgat högsta pris som 

fastighetsägaren har laglig rätt att ta ut (SOU 2012:71). Takreglen ska fungera 

genom att fastighetsägaren alltid har rätt att ta ut ett lägre friköpningspris än vad 

lagregeln anger, dock inte ett högre. Takregeln skulle således bara bli tvingande till 

förmån för tomträttshavaren (SOU 2012:71). Ett skäl till införandet av en takregel 

är att tomträttshavarens säkerhet kan stärkas eftersom fastighetsägaren inte kan ta ut 

ett så kallat överpris vid friköp. Skäl som talar emot en takregel är framförallt 

ekonomiska aspekter. Genom att kommuner kan välja att inte låta tomträttshavaren 

friköpa tomträtten då de anser att villkoren inte är tillräckligt gynnsamma (SOU 

2012:71). 

4.1.8 Sammanfattning av resultatet av den juridiska metoden 

Krav på införandet av regler kring friköp av tomträtter är att de säkerställer och tar 

hänsyn till fastighetsägarens rätt till avkastning på markinnehavet. Samt att rätten att 

tillgodogöra sig markens värdestegring på ett liknande sätt som avgäldsunderlaget 

fungerar idag. Eventuella lagregler om friköp måste utformas så paretooptimalitet 

uppstår mellan parterna utan att vara fördelaktig åt ett håll. En möjlighet blir att 

göra reglerna tvingande till förmån för tomträttshavaren. Genom att sätta upp 

tvingande regler för vilka förutsättningar fastighetsägaren måste godta (SOU 

2012:71). Lagregler som berör friköp medför även funderingar om när dessa ska 

börja gälla. Tomträttsupplåtelser är av långsiktig karaktär, vilken skulle rubbas om 

tomträttshavaren när som helst skulle kunna åberopa friköp (SOU 2012:71).   

4.2 Resultat enligt värdeteori  

Antalet småhustomträtter som använts som underlag vid beräkningarna presenteras 

till höger i tabell 1-6. Eftersom tomträttshavaren är en privatperson har 

fastighetsbeteckning valts at inte skrivas ut. Utan de fastigheter som har samma 

tomträttsavgäld och taxeringsvärde delas in i Fastighet A, Fastighet B och så vidare 

baserat på vilket område småhustomträtten är belägen i. Resultatet av en 

överlåtelsesituation respektive innehavandesituation grundar sig på fastigheternas 

aktuella uppgifter. Som till exempel marktaxeringsvärde och tomträttsavgäld. 

Material som ligger till grund för resultatet har erhållits från Nacka kommun. 

4.2.1 Resultat överlåtelsesituation  

Nedan redovisas den ekonomiska lönsamheteten som småhustomträtter medför ur 

en överlåtarsituation (tabell 1-3). Köpesumman vid en överlåtelsesituation har 

beräknats genom att ta medelvärdet av marktaxeringsvärdet för de radhustomträtter 

som har samma tomträttsavgäld samt ett liknande marktaxeringsvärde. Medelvärdet 

har använts då skillnaden i marktaxeringsvärdet varit väldigt små. Genom att 
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multiplicera medelvärdet av marktaxeringsvärdet med 50 procent erhölls 

köpeskillingen. Summan för samtliga tomträtter med samma taxeringsvärde 

multiplicerades sedan med antalet.  

 

Tabell 1: Medelvärdet av marktaxeringsvärdet per område, friköpningspriset för en småhustomträtt och den 
totala summan vid en överlåtelsesituation för de 85 utvalda tomträtterna i Erstavik. 

Fastighet 
Medelvärde 

marktaxeringsvärde (kr) 
Friköpspris (kr) Totalt friköpspris (kr)  Antal 

Erstavik A 1 352 000 676 000 17 576 000 26 

Erstavik B 929 500 464 750 13 942 500 30 

Erstavik C 1 104 000 552 000 6 072 000 11 

Erstavik D 1 408 000 704 000 10 560 000 15 

Erstavik E 1 427 000 713 500 2 140 500 3 

  Total summa:  50 291 000  
  

 

Tabell 2: Medelvärdet av marktaxeringsvärdet per område, friköpningspriset för en småhustomträtt och den 
totala summan vid en överlåtelsesituation för de 88 utvalda tomträtterna i Sicklaön. 

Fastighet 
Medelvärde 

marktaxeringsvärde (kr) 
Friköpspris (kr) Totalt friköpspris (kr)  Antal 

Sicklaön A 1 583 000 791 500 13 455 500 17 

Sicklaön B 1 374 000 687 000 11 679 000 17 

Sicklaön C 1 441 166 720583 5 044 083 7 

Sicklaön D 1 515 000 757 500 5 302 500 7 

Sicklaön E 1 781 917 890 958 10 691 500 12 

Sicklaön F 1 939 667 969 833 3 879 333 4 

Sicklaön G 1 857 000 928 500 7 428 000 8 

Sicklaön H 1 430 384 715 192 11 443 077 16 

  Total summa:  69 955 077  
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Tabell 3: Medelvärdet av marktaxeringsvärdet per område, friköpningspriset för en småhustomträtt och den 
totala summan vid en överlåtelsesituation för de 88 utvalda tomträtterna i Ältan. 

Fastighet 
Medelvärde 

marktaxeringsvärde (kr) 
Friköpningspris (kr) Totalt friköpspris (kr) Antal 

Älta A 907 556 453 778 14 520 896 32 

Älta B 1 089 000 544 500 5 445 000 10 

Älta C 956 000 478 000 3 346 000 7 

Älta D 1 499 500 749 750 5 998 000 8 

Älta E 1 799 333 899 667 9 896 337 11 

Älta F 1 501 000 750 500 15 010 000 20 

  Total summa: 54 216 233  

 

 

Den totala summan kommunen skulle erhålla vid försäljning av tomträtterna ovan 

slutar på 51 009 750 kronor för Erstavik. 69 955 077 kronor för Sicklaön och 

54 216 233 kronor för Älta. Slutsumman visar att antalet friköpta tomträtter inte 

enskilt avgör hur stor den ekonomiska lönsamheten blir. Utan sambandet med 

marktaxeringen har en avgörande roll. Eftersom friköpspriset varierar beroende av 

marktaxeringsvärdet och vilken procentsats som tas ut. Det totala friköpspriset 

avspeglas inte heller enbart av marktaxeringsvärdet utan även antalet tomträtter som 

har samma värde. Friköpspriset för en enskild tomträtt såväl som för den totala 

summan av friköpta tomträtter blir högre med ett högre marktaxeringsvärde. Samt 

vid tillämpandet av en högre procentsats än 50 procent. Vid ett lägre 

marktaxeringsvärde eller användandet av en lägre procentsats och ett lägre antal 

tomträtter minskar friköpspriset för en enskild tomträtt såväl som den totala 

summan av friköpta tomträtter.  

4.2.2 Resultat innehavandesituation 

Nedan redovisas den ekonomiska lönsamheteten som småhustomträtter medför ur 

en innehavandesituation. Nuvärde av den framtida avgälden har beräknats för att 

möjliggöra en uppskattning av tomtens värde. Genom att beräkna nuvärdet av den 

totala avgälden samt den nya avgälden kan den ekonomiska lönsamheten av att 

inneha småhustomträtterna i en tjugoårsperiod uppskattas. Det uppskattade värdet 

används även för att beräkna brytpunkten för att avgöra när det är mest lönsamt för 

kommunen att låta tomträttshavaren friköpa tomten. 

Nedan visas ett exempel på Erstavik A för att förtydliga hur beräkningarna av 

resultatet har tagits fram. Den årliga avgälden är 23 000 kronor, avgäldsperioden 

ingicks 2012 och sträcker sig till 2022.  
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Steg 1: Beräkning av nuvärdet av den nuvarande avgälden för de år som återstår på 

den aktuella avgäldsperioden, vilken är fem år. 

So= 23 000 * 
[(1+0.03)5−1]

0.03∗(1+0.03)5
 = 105 333 kronor 

 

Steg 2: Den nya avgälden för kommande avgäldsperiod beräknas genom att den 

nuvarande avgälden multipliceras med antalet månader och prisutvecklingsfaktorn 

och sedan adderas med nuvarande avgäld:  

Ny avgäld = 23 000 + 23 000 * 60 * 0.0115 = 38 870 kronor 

 

Steg 3: Nuvärdet av den nya avgälden beräknas för den tid som återstår av en 

tjugoårsperiod: 

So= 38 870 * 
[(1+0.03)15−1]

0.03∗(1+0.03)15
 = 464 028 kronor 

 

Steg 4: Nuvärdet av den nya avgälden diskonteras till värdetidpunkten som är satt till 

2017: 

Co= 464 028* 
1

(1+0.03)5
 = 400 274 kronor 

 

Steg 5: För att få nuvärdet av den totala avgälden adderas nuvärdet för nuvarande 

avgäld med det diskonterade värdet för den nya avgälden: 

Nuvärde, total avgäld = 105 333 + 400 247 = 505 580 kronor 
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Nedan presenteras den ekonomiska lönsamheten som en innehavandesituation 

medför genom att beräkningsexemplet ovan har applicerats på samtliga 

tomträttsavtal (tabell 4-6). Resultatet visar att det finns ett samband mellan den 

nuvarande avgäldens storlek och hur stor förändringen till den nya avgälden blir. 

Sambandet mellan nuvarande avgäld och ny avgäld återspeglas i nuvärdet av den 

totala avgälden. Där högre avgälder ger en högre total avgäld. Resultatet visar att 

den procentuella förändringen mellan nuvarande och nya avgälden varierar mellan 

de olika tomträttsavtalen. Detta beror på hur många år det är kvar på den nuvarande 

avgäldsperioden. Ju högre den procentuella förändringen är desto längre tid är det 

kvar på den aktuella avgäldsperioden. Resultatet blir att den procentuella skillnaden 

mellan den nuvarande och den nya avgälden blir större under två avgäldsperioder 

(tjugoårsperiod) för de avgälder som reglerats närmast värdetidpunkten. 

 

Tabell 4: Den nuvarande och den framtida avgälden för samtliga utvalda tomträtter och nuvärdet av 
total avgäld för Erstavik. Tabellen visar även den procentuella skillnaden mellan avgälderna. 

Fastighet 
Nuvarande avgäld 

(kr) 
Ny avgäld          

(kr) 
Total avgäld 

(kr) 
Procentuell 
förändring  

Antal 

Erstavik A 23 000 38 870 13 145 782 0.69 26 

Erstavik B 18 500 36 371 12 893 010 0.966 30 

Erstavik C 22 000 43 252 5 621 814 0.966 11 

Erstavik D 25 500 53 652 9 008 820 1.104 15 

Erstavik E 25 000 42 250 1 648 719 0.69 3 

  Total summa:  42 318 145   

 

 

Tabell 5: Den nuvarande och den framtida avgälden för samtliga utvalda tomträtter och nuvärdet av total 
avgäld för Sicklaön. Tabellen visar även den procentuella skillnaden mellan avgälderna. 

Fastighet 
Nuvarande avgäld 

(kr) 
Ny avgäld          

(kr) 
Total avgäld 

(kr) 
Procentuell 
förändring  

Antal 

Sicklaön A 18 800 23 989 5 898 388 0.276 17 

Sicklaön B 17 000 21 692 5 333 648 0.276 17 

Sicklaön C 17 500 22 330 2 260 804 0.276 7 

Sicklaön D 18 100 23 096 2 338 315 0.276 7 

Sicklaön E 20 600 26 286 4 562 268 0.276 12 

Sicklaön F 22 100 28 200 1 631 472 0.276 4 

Sicklaön G 21 300 27 179 3 144 832 0.276 8 

Sicklaön H 17 400 24 604 5 184 945 0.414 16 

  Total summa:  30 354 672   
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Tabell 6: Den nuvarande och den framtida avgälden för samtliga utvalda tomträtter och nuvärdet av total 
avgäld för Älta. Tabellen visar även den procentuella skillnaden mellan avgälderna. 

Fastighet 
Nuvarande avgäld 

(kr) 
Ny avgäld          

(kr) 
Total avgäld 

(kr) 
Procentuell 
förändring  

Antal 

Älta A 16 500 36 993 12 505 664 1.242 32 

Älta B 16 000 35 872 3 789 590 1.242 10 

Älta C 14 000 31 388 2 321 130 1.242 7 

Älta D 25 000 56 050 4 895 680 1.242 8 

Älta E 30 000 67 260 6 513 364 1.242 11 

Älta F 21 500 42 269 10 488 644 0.966 20 

  Total summa: 40 514 072   

 

 

4.2.3 Brytpunkt innehavarsituation  

För att se under vilka förutsättningar det är mest lönsamt för kommunen att låta 

tomträttshavaren friköpa tomträtten, har brytpunkten för en avgäldsperiod om tio år 

beräknats. Storleken på avgälden har satts till jämna tusental vilket medför att 

brytpunkten även kan avgöras för en avgäld som hamnar emellan. Brytpunkten har 

beräknats genom att avgälden har nuvärdesberäknats för en tidsperiod om tio år med 

ledning av stegen ovan. Resultatet visar att lönsamheten är som störst år fem (tabell 

7), vilket medför att en eventuell överlåtelse bör ske efter denna brytpunkt. Att 

utnyttja brytpunkten vid friköp av tomträtter medför en större ekonomisk 

lönsamhet sett till den totala inkomsten som avgälden utgör.  
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Tabell 7: Brytpunkten för lönsamheten av en innehavarsituation kommer vid år fem, vilket medför att friköp bör 
ske när avtalsperioden passerat år fem. 

 
Stolek på 

avgäld (kr) 
     

Antal år kvar 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 

1 73 392 110 087 146 783 183 479 226 780 256 870 

2 126 609 189 914 253 218 316 523 379 828 443 132 

3 161 276 241 914 322 552 403 190 483 828 564 466 

4 178 908 268 362 402 725 447 270 536 723 626 177 

5 180 921 271 382 361 842 452 303 542 763 633 224 

6 168 638 252 957 337 276 421 594 505 913 590 232 

7 143 292 214 937 286 583 358 229 429 875 501 520 

8 106 033 159 050 212 066 265 083 318 100 371 116 

9 57 936 86 904 115 872 144 840 173 808 155 411 

10 61 624 92 436 123 248 154 060 184 472 215 684 

 

4.3 Intervjuer  

4.3.1 Utbud och planerat utbud 

Det befintliga utbudet av småhustomträtter i kommunerna varierar, likheten mellan 

kommunerna är att antalet småhustomträtter har minskat över tid. Kommunen som 

sålt flest tomträtter är Stockholms stad följt av Nacka, minst friköp har skett i 

Göteborgs stad sett till den procentuella förändringen (tabell 8).  

Tabell 8: Antalet tomträtter i kommunerna och den procentuella förändringen för en femtioårsperiod. 

Kommun 
Antal 

tomträtter (ca) 
Procentuell 
förändring 

Göteborgs stad 8 800 0.02 

Stockholms stad 5 333 73 

Norrköpings kommun 1 750 50 

Nacka kommun  464 64 

Gävle kommun  1 540 51 

Luleå kommun 1 500 50 
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Den kommunala markanvisningspolicyn som förs i Nacka kommun, Stockholms stad 

och Göteborgs stad uppger att mark för småhus ska säljas och inte upplåtas med 

tomträtt. Markanvisningspolicyn i Gävle kommun planerar däremot nya 

tomträttsupplåtelser för flerbostadshus, till exempel studentbostäder. Framtiden för 

antalet småhustomträtter i samtliga kommuner uppges minska till följd av att det 

inte anses vara ett attraktivt alternative. Vilket har medfört att nya 

tomträttsupplåtelser inte gjorts. Vidare har kommunfullmäktige i samtliga 

kommuner, förutom Gävle kommun, beslutat att småhustomter inte längre ska 

upplåtas som tomträtt. Norrköpings kommun påvisar att nya tomträttsupplåtelser 

endast är aktuella när kommunen har ett syfte att styra användningen.   

4.3.2 Tomträttsavgäld 

Avgäldsräntan som används vid beräkning av tomträttsavgälden varierar mellan 

kommunerna (tabell 9). Nacka kommun påvisar att avgäldsräntan som används 

grundar sig i domstolspraxis. Samt att diskussioner om att sänka avgäldsräntan till 

2.75 procent har inlets, eftersom det är det nya domstolspraxis. På frågan om 

avgäldsunderlaget sätts ned vid beräkning av tomträttsavgälden. Till exempel att 

marktaxeringsvärdet sätts ned till en mindre kvot anger Nacka kommun att 

marktaxeringsvärdet sätts ned till 50 procent. Göteborgstad uppger att 

marktaxeringsvärdet sätts ned till 70 procent. Stockholms stad sätter ned 

marktaxeringsvärdet till 50 procent och Norrköpings kommun sätter ned 

marktaxeringsvärdet till 80 procent. Luleå kommun anger att marktaxeringsvärdet 

sätts ned till 70 procent. 

Tabell 9: Avgäldsräntan som används i kommunerna för en 10- och 20 årsperiod.  

Kommun 
Avgäldsränta i 

procent 
  

 Tioårsperiod Tjugoårsperiod  

Göteborgs stad 3.5 4 

Stockholms stad 3.25 3.25 

Nacka kommun  3 3 

Norrköpings 
kommun 

3.25 3.5 

Gävle kommun  3 3.25 

Luleå kommun 3.25 3.75 

 

Vid frågan om kommunen tillämpar villkor som påverkar avgäldens storlek svarade 

Nacka kommun och Stockholms stad att villkor inte tillämpas. En avvikelse finns då 

marktaxeringsvärde saknas eller är uppenbart felaktigt. I dessa undantagsfall görs en 

beräkning av marktaxeringsvärdet enligt skatteverkets riktlinjer. Göteborgs stad 

tillämpar inga villkor som påverkar avgäldens storlek. Norrköpings kommun 
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tillämpar villkor som påverkar avgäldens storlek om tomträtten innehas av till 

exempel en förening vilket innebär sport – och fritidsanläggningar och liknande. 

Gävle kommun svarar att villkor tillämpas för studentbostäder genom att 

avgäldsunderlaget sänks. Luleå kommun tillämpar avdrag för markanläggningar samt 

VA för samtliga småhustomträtter. Vilket medför att avgälden kan bli lägre.   

Samtliga kommuner förutom Gävle och Norrköping svarar att de inte tillämpar 

bostadssocial hänsyn vid bestämning av tomträttsavgäld. Samt att detta inte har 

diskuterats eller är aktuellt i kommunerna utan att generell intrappning 

fortsättningsvis kommer tillämpas för alla småhusavgälder. Gävle kommun uppger 

att bostadssocial hänsyn tas till studentbostäder. I Norrköping tas hänsyn till 

föreningar, det vill säga sport- och fritidsanläggningar. För samtliga kommuner tas 

ingen annan hänsyn vid bestämmande av tomträttsavgäld.   

På frågan om avgäldsräntan är förankrad i och om hänsyn tas av domstolspraxis. 

Svarar Nacka kommun och Stockholms stad att de alltid strävar efter att 

avgäldsräntan ska motsvara praxis. Gävle kommun anser att deras avgäldsränta är 

satt bra i förhållande till praxis. Göteborgs stad uppger att de inte vet hur deras 

avgäldsränta är i förhållande till praxis. Norrköpings kommun använder en högre 

avgäldsränta än den som förespråkas i domstolspraxis. Istället för att sänka 

avgäldsräntan reduceras avgäldsunderlaget med så pass mycket att den totala 

avgälden inte blir högre med en avgäldsränta på 3.25 procent jämtemot en på 3 

procent.   

4.3.3 Beräkning av tomträttsavgäld 

Nacka kommun beräknar tomträttsavgälden med ledning av marknadsvärdet för 

marken. Tomträttsavgälden fastställs genom att avgäldsunderlaget (marknadsvärde 

för marken) multipliceras med en avgäldsränta. Avgäldsunderlaget beräknas i sin tur 

på grundval av gällande marktaxeringsvärde för den fastighet som är föremål för 

avgäldsreglering. Enligt tidigare beslut om att subventionera för kraftiga 

markvärdestegringar så sätts avgäldsunderlaget därefter ned till 50 % av det aktuella 

marktaxeringsvärdet.  

Stockholms stad beräknar tomträttsavgälden med ledning av marktaxeringsvärdet. 

Avgälden vid reglering beräknas som 3.25 procent av 40 procent av markens 

taxeringsvärde (d.v.s. 75 procent) vid en tioårig avgäldsperiod och 2.25 procent vid 

en tjugoårig avgäldsperiod. Höjningen kan som högst bli 18 000 kronor per år vid en 

tioårig avgäldsperiod. Samt 19 400 kronor per år vid en tjugoårig avgäldsperiod. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2004 kan höjningen av avgälden aldrig vara mer 

än 100 procent av utgående avgäld. En stegvis höjning gäller för den nya avgälden 

där 40 procent av höjningen slår igenom år ett, 55 procent år två och 85 procent år 

fyra och 100 procent år fem till tio.  
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Norrköpings kommun beräknar tomträttsavgälden med ledning av 

marktaxeringsvärdet. Vid omprövning bestäms avgälden genom att 

marktaxeringsvärdet sätts ned till en mindre kvot om 80 procent av 2017 års 

marktaxeringsvärde. Vilket utgör avgäldsunderlaget som sedan multipliceras med 

avgäldsräntan på 3.25 procent för en tioårsperiod och 3.5 procent för en 

tjugoårsperiod.  

Göteborgs stad beräknar tomträttsavgälden med ledning av marktaxeringsvärdet. 

Vid omreglering beräknas avgäldsräntan genom att 30 procent av 2015 års 

marktaxeringsvärde multiplicerat med avgäldsräntan på 3 procent för en tioårig 

avgäldsperiod. Samt 4 procent för en tjugoårig avgäldsperiod. För tomträtter som 

har tidigare års marktaxeringsvärde baseras det aktuella årets marktaxeringsvärde.  

Gävle kommun beräknar tomträttsavtalet med ledning av friköpspris för 

småhustomträtter. Avgälden vid reglering beräknas genom en modell som tar hjälp 

av ortspriser och marktaxeringsvärden som ger ett markvärde för ett antal 

normtomter som utgör friköpspriset. Friköpspriset multipliceras sedan med 

avgäldsräntan, vilket motsvarar den nya tomträttsavgälden.  

Luleå kommun beräknar tomträttsavgälden med utgångspunkt i tomtens aktuella 

marktaxeringsvärde. Utifrån marktaxeringsvärdet görs avdrag för markanläggningar 

samt VA, det korrigerade markvärdet räknas sedan med 1.33 och multipliceras med 

avgäldsräntan på 3 procent.   

4.3.4 Friköp  

Nacka kommun kopplar förköpspriset till det marktaxeringsvärdet som gäller vid 

tidpunkten för ansökan. I normalfallet beräknas friköpspriset för småhus genom att 

ta 50 procent av marktaxeringsvärdet.  

I Stockholms stad är friköpspriset normalt kopplat till marktaxeringsvärdet som 

gäller vid tidpunkten för ansökan. I normalfallet beräknas friköpspriset för småhus 

genom att ta 50 procent av marktaxeringsvärdet. Undantag från detta finns till 

exempel om tomten går att dela, om det finns en outnyttjad byggrätt, lokaler eller 

sjöutsikt.  

Norrköpings kommun baserar friköpspriset på en schablonmässig bedömning som 

grundar sig på marktaxeringsvärdet. Den schablonmässiga bedömningen innebär att 

tomträttshavaren får friköpa tomträtten till 60 procent av marktaxeringsvärdet som 

gällde året innan friköpet. Diskussioner kring en ändring av friköpsprincipen 

beräknas ske under perioden 2017-2018.  

Göteborgs stad kopplar friköpspriset till marktaxeringsvärdet som gäller vid 

ansökningstidpunkten. Förköpspriset utgör 65 procent av gällande 
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marktaxeringsvärdet. För tomträttsupplåten småhusfastighet där upplåtelsen varat i 

tio år eller kortare, medger kommunen endast friköp till marknadspris.  

Gävle kommun använder en prislista vid friköp av tomträtter. Prislistan tas fram av 

värderingskonsult varje år som grundar sig på bland annat marktaxeringsvärde, 

statistik över gjorda köp, områdestillhörighet, bebyggelsetyp och tomtstorlek. 

Prislistan visas i tabell 10.  

Tabell 10: Prislistan som Gävle kommun använder för att beräkna friköpspriset för en småhustomträtt (Maria 

Bergh, personlig kommunikation, 2017-05-10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luleå kommun kopplar friköpspriset till det aktuella marktaxeringsvärdet vid 

tidpunkten för ansökan. I normalfallet beräknas friköpspriset för småhus från 70 

procent av marktaxeringsvärdet. Undantag finns då friköpspriset baseras på en annan 

procentsats, som både kan vara högre respektive lägre.  

Utvecklingen för friköpta tomträtter har varit positiv i samtliga kommuner, 

undantag finns för enskilda år då färre eller ingen tomträtt sålts. Stockholm stad, 

Göteborg stad och Gävle kommun har uppgifter om antalet friköpta tomträtter per 

år sedan 1999 (tabell 11). I Luleå kommun har cirka 1 550 tomträtter friköpts under 

tidsperioden, dock flest under år 2012. Sammanlagt har cirka 838 tomträtter 

friköpts i Nacka kommun. Från år 2001 till och med april 2017 har ungefär 1 836 

friköp av småhustomträtter gjorts i Norrköpings kommun. Det är en minskning med 

drygt 50 procent sen tidigare. Flest friköp under perioden gjordes under år 2006, då 
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totalt 556 småhustomträtter friköptes. Gävle kommun uppger att det sedan år 1999 

funnits en tydlig koppling mellan kraftig höjning av tomträttsavgäld och misstanke 

om ett högre friköpspris. Vilket gemensamt utgör en avgörande faktor i antalet 

friköpta småhustomträtter mellan åren 1999 till 2016. Det är en gemensam faktor 

som samtliga kommuner anser har bidragit till att friköp skett i större utsträckning. 

Luleå kommun hade en ökning av friköp år 2012 till följd av en kampanj. 

Kampanjen innebar att tomträttshavaren kunde friköpa sin småhustomträtt till 50 

procent av marktaxeringsvärdet. Kampanjen medförde att enbart ett fåtal 

småhustomträtter har friköpts efter år 2012.   

Nacka kommun, Stockholms stad och Göteborgs stad har överlag en positiv 

inställning till friköp av småhustomträtter. Norrköpings inställning till friköp är för 

tillfället under översyn där friköpsprinciperna ska ses över. Vilket kan få till följd att 

inställningen ändras. Inställningen som Gävle kommun har till tomträtter är delad 

men är överlag positiv. Inställningen uppges dock variera beroende på ändamålet, 

vilken politiker och förvaltning som tillfrågas. Detta eftersom köpeskillingen vid 

friköp går till kommunledningskontoret. Medan tomträttsavgälden går till 

statsbyggnadsförvaltningen. Vilket betyder lägre intäkter till 

samhällsbyggnadskontoret när antalet tomträtter minskar. Även Luleå kommun har 

en positiv inställning till friköp. Vilket kom i uttryck i kampanjen under 2012.   
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Tabell 11: Antalet friköpta tomträtter i tre kommuner.  

  Antalet friköpta tomträtter 

År 
Göteborgs 

stad  
Stockholms 

stad  
Gävle 

kommun 

1999  821 34 

2000  8 023 3 

2001  6 268 2 

2002  1 471 15 

2003 3 227 21 

2004 1 532 20 

2005 6 539 54 

2006 5 661 73 

2007 10 243 25 

2008 11 39 16 

2009 18 759 16 

2010 8 435 84 

2011 38 30 766 

2012 12 18 8 

2013 16 34 5 

2014 11 23 10 

2015 4 74 35 

2016 8 96 136 

 

 

Den främsta anledningen till tomträttsupplåtelse i Nacka kommun är att säkerställa 

boendeformen hyresrätt. Upplåtelser för andra former av ändamål sker efter 

prövning från fall till fall. Planer för upplåtelse av tomträtt med småhusbebyggelse 

föreligger inte. Samt att det inte finns med som ett prioriterat tillvägagångssätt av 

den kommunala markfördelningen. Tomträttspolitiken i Norrköpings kommun är 

att nya upplåtelser endast ska ske när kommunen har ett syfte att styra 

användningen. Synen på småhustomträtter i Nacka kommun har gått från att tidigare 

vara ett sätt för kommuninvånare med lägre inkomst att få en möjlighet att 

tillförskaffa sig ett småhus till en lägre kostnad. Då markhyran varit förhållandevis 

låg. Synsättet har sedan gått över till att Nacka kommun hellre ser att 

tomträttshavaren äger marken med äganderätt. Tomträtter används i kommunen 

som ett sätt att säkerställa ett visst ändamål, styra markanvändningen och 

kontrollera markinnehavet. I Norrköpings kommun används tomträtter som ett 

verktyg för att tillgodose sig markvärdestegringen. Skillnader i ekonomisk 

lönsamhet mellan friköp och innehavande av tomträtterna anser Norrköpings 
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kommun är att friköp kortsiktigt medför ett tillskott till kommunen. Dock förvinner 

den årliga inbetalningen av avgälden och kommunen kan inte tillgodogöra sig 

markvärdestegringen. Luleå kommun svarar även på hur de ser på lönsamheten som 

tomträtter medför och påvisar att tomträttsavgälden är en stor inkomstkälla för 

kommunen. Vilket även köpeskillingen blir vid friköp. Skillnaden mellan en årlig 

tomträttsavgäld kontra en större summa på en gång är att avgälden genererar en 

årlig inkomstkälla. Medan friköp ger en större summa en gång. I detta avseende är 

både friköp och bevarande av tomträttsupplåtelsen en stor ekonomisk källa för 

kommunen.  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Den juridiska metoden som har genomförts baseras på den aktuella statliga 

utredningen och de rättsfall som denne hänvisar till. Avgränsningen medför att det 

kan finnas andra intressanta rättsfall som berör tomträtter som inte har beaktats i 

studien. En djupare analys av utredningar, förarbeten och rättspraxis skulle medföra 

en bredare grund till studien och eventuellt medföra kunskap som nu inte beaktats.  

Metoden som använts vid beräknandet av en överlåtelsesituation baseras på 

taxeringsvärdet och Nacka kommuns principbeslut som innebär att friköpspriset är 

50 procent av marktaxeringsvärdet. Begränsningar i metoden är att ett medelvärde 

har beräknats för de fastigheter som har ungefär samma taxeringsvärde, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Ett mer exakt resultat hade erhållits om beräkningarna hade 

grundats på fastigheternas enskilda marktaxeringsvärde.  

Metoden som använts för att beräkna den ekonomiska lönsamheten för en 

innehavandesituation har genomförts med avkastningsmetoden. 

Avkastningsmetoden gör det möjligt att nuvärdesberäkna tomträttsavgälden. I 

beräkningarna har evig tid jämställts med en tidsperiod om tjugo år vilket motsvarar 

två avgäldsperioder. Tidsperioden valdes utifrån den osäkerhet som antagande om 

fastighetsmarknadens utveckling medför. En längre tidsperiod medför större 

osäkerhet och ett osäkrare resultat. Eftersom tomträttsavgälden skrivs om efter tio 

år är det inte möjligt att använda direktavkastningsmetoden. 

Direktavkastningsmetoden skulle till skillnad från avkastningsmetoden ta hänsyn till 

inflationen och resultatet av en innehavarsituation skulle då beaktat den förändring 

som inflationen medför. För att beräkna den nya avgälden har en prisutveckling 

använts som baserades på köpeskillingskoefficienten K/T som baseras på färre köp 

än vad fastighetsindex gör. Köpeskillingskoefficienten gör det dock möjligt att se 

utvecklingen på kommunal nivå vilket fastighetsindex inte gör. För att få ett mer 

tillförlitligt resultat borde prisutvecklingen studeras noggrannare, vilket skulle 

medföra att osäkerheten kring den framräknade nya avgälden skulle minskas. En 

mindre osäkerhet kring prisutvecklingen och beaktande av inflationen hade gjort det 

möjligt att beräkna den ekonomiska lönsamheten ur en längre tidsperiod samtidigt 

som osäkerheten om prisutvecklingen inte hade blivit större.    

Intervjustudien har baserats på sex intervjuer med olika kommuner som har en 

geografisk spridning. Intervjuerna har genomförts över telefon, en intervju 

genomfördes även genom att respondenten besvarade frågorna genom mail. 

Resultatet av studien visade dock ingen skillnad i material beroende av om 

respondenten besvarade frågan över telefon respektive på mail. Vilket medför en 

tveksamhet i om det inhämtade materialet hade blivit bättre om intervjuerna gjorts 
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personligen. Förbättring av intervjustudien skulle kunna ske genom att ett större 

antal kommuner tillfrågas samt att utgångsmaterialet kan vara mer detaljerat och 

täcka fler aspekter rörande tomträtter och friköp. Den geografiska spridningen av 

urvalet av tillfrågade kommuner bör bevaras då resultatet påvisar att avgäldsräntan 

varierar i viss utsträckning såväl som procentsatsen av marktaxeringsvärdet som tas 

ut vid friköp. Fler kommuner skulle kunna påvisa samband och slutsatser skulle 

kunna tas om geografisk spridning har något med geografisk placering att göra.  

Nuvärdet av den framtida avgälden för Erstavik A blir 464 028 kronor och 

friköpspriset för samma fastighet uppgår till 676 000 kronor.  

Nuvärdet av den framtid avgälden för Sicklaön blir 323 934 kronor och friköpspriset 

för samma fastighet uppgår till 715 192 kronor (Sicklaön H). 

För Erstavik A är skillnaden mellan nuvärdet av den framtida avgälden och 

friköpspriset idag 211 972 kronor. Detta innebär att det är ekonomiskt lönsamt att 

låta tomträttshavaren friköpa sin tomträtt under förutsättningen att friköpspriset är 

högre än 464 028 kronor. (Taxering 1 352 000)  

För Sicklaön H är skillnaden mellan nuvärdet av den framtida avgälden och 

friköpspriset idag 391 585 koronor, vilket medför att friköp är lönsamt så länge 

friköpspriset överstiger 323 934 kronor. (Taxering 1 430 384) 

5.2 Diskussion överlåtelsesituation  

Den ekonomiska lönsamheten som en överlåtelsesituation medför om alla 

tomträtter som behandlas friköps idag, erhålles en totalsumma på 175 182 000 

kronor. Nacka kommun använder en låg procentsats vid beräknandet av 

friköpspriset jämfört med andra kommuner, till exempel Luleå som använder 70 

procent, Norrköping 60 procent. Vilket medför att den ekonomiska lönsamheten 

som kommer från friköpspris blir lägre än om en högre procentsats skulle användas. 

Detta innebär att Nacka i praktiken skulle kunna erhålla ett högre friköpspris, att 

marktaxeringsvärdet är högre i Nacka jämfört med andra kommuner bidrar inte till 

den ekonomiska lönsamheten mellan en överlåtarsituation respektive en 

innehavarsituation, då även avgälden i flera kommuner baseras på 

marktaxeringsvärdet vilket gör att skillnaden mellan dessa består.  

Då friköpspriset är baserat på marktaxeringsvärdet som inte speglar markens faktiska 

marknadsvärde baseras friköpspriset på en lägre summa än vad marken i 

verkligheten är värd. När sedan en låg procentsats tas ut som en subvention av 

marktaxeringsvärdet resulterar det i att friköpspriset ytterligare sätts ned jämfört 

med vad marknadsvärdet egentligen motsvarar. Vid bedömmandet av den 

ekonomiska lönsamheten vid en överlåtelsesituation blir det därför intressant att 

jämföra den ekonomiska lönsamheten med en ren lönsamhet. Vid friköp av 
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tomträtter byter kommunen en årlig inbetalning mot en större inbetalning som 

betalas en gång. I detta fall kan det konstateras att den rent ekonomiska lönsamheten 

blir större vid en överlåtelsesituation jämfört med en innehavandesituation. 

Innehavandesituationen medför inte bara en årlig inbetalning i form av avgälden utan 

även att kommunen har möjlighet att tillgodogöra sig markvärdestegringar och få 

avkastning på det kommunala markinnehavet, vilket är en utgångspunkt till att 

avgäldsperioden är tio år. Detta borde även kunna appliceras vid friköp, genom att 

kommunen tar ut ett friköpspris som är närmare det faktiska marknadsvärdet som 

marken har. I detta fall blir lönsamheten mellan ett inneha tomträtter jämfört med 

överlåtelse mindre. När friköpriset basers på en låg procentsats som till exempel 50 

procent får tomträttshavaren en stor fördel vid friköp gentemot den som köper 

mark av kommunen, vilket inte borde vara en självklarhet som tomträttshavaren 

har. Kommuner borde som i en innehavarsituation basera friköpspriset på ett värde 

som ligger närmare det faktiska marknadsvärdet för att öka den ekonomiska 

lönsamheten vid en överlåtelsesituation.  

5.2.1 Brytpunkt  

När det är som mest ekonomiskt lönsamt att tomträtten friköps visas i tabell 7. 

Brytpunkten kommer år fem på en tioårig avgäldsperiod vilket innebär att ett 

eventuellt friköp inte borde ske innan brytpunkten är nådd. Genom att inte överlåta 

marken innan brytpunkten är uppnådd blir den ekonomiska lönsamheten som störst, 

det till både friköpspriset och den avgäld som erhålls innan friköpet.   

5.3 Diskussion innehavarsituation  

Den totala lönsamheten som en innehavarsituation medför är 113 188 000 kronor. 

Den ekonomiska lönsamheten som kommer från en innehavarsituation kommer att 

öka genom att marktaxeringsvärdet i framtiden kan bli högre än det aktuella 

taxeringsvärdet är idag, detta medför dock att friköpspriset stiger i samma takt. 

Enligt rättspraxis har den avgäldsränta om 3 procent ansetts vara skälig och 

motsvarar dompraxis avgäldsränta. Indikationer om att domstolspraxis framöver 

kommer förespråka en avgäldränta om 2.75 procent kan anses trovärdigt då även 

risk för markvärdeminskning är inräknat i avgäldsräntan. Nacka kommun uppger att 

kommunen efterstävars att använda en avgäldsränta som motsvarar domstolspraxis 

vilket i så fall skulle innebära att Nacka i framtiden kommer applicera en lägre ränta 

än idag. Detta skulle medföra att avgälden skulle bli mindre än den är idag, baserat 

på en lägre avgäldsränta även om marktaxeringsvärdet ökar. Den ekonomiska 

lönsamheten för en överlåtelsesituation respektive en innehavarsituation baserat på 

samma principbeslut som gäller idag med undantag för en avgäldsränta om 2.75 

procent istället för nuvarande 3 procent. Kommer den ekonomiska lönsamheten 

med en överlåtelsesituation bli yttligare större än en innehavarsituation. Vid en 
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överlåtelsesituation förlorar kommunen rådighet över marken och vid försäljning 

synliggörs inte den årliga uteblivande intäkten i from av avgäld. Samt att kommunen 

inte har möjlighet att tillgodose sig markvärdestegringar, få avkastning på 

markinnehavet. Denna lönsamhet finns bara vid en innehavandesituation och utgör 

de större anledningarna till att kommuner skulle välja att inte låta friköpa 

tomträtterna.  

5.4 Ekonomiska lönsamheten vid överlåtelsesituation 

kontra innehavarsituation  

För att se hur mycket större den ekonomiska lönsamheten med en överlåtarsituation 

är jämfört med en innehavarsituation har nuvärdet av den framtida 

tomträttsavgälden jämförts med friköpspriset. Om summan som erhålls vid friköp 

av småhustomträtten är lika med eller högre än summan av den framtida summan 

som tomträttsavgälden ger är det inte ekonomiskt lönsamt att kommunen låter 

tomträttshavaren friköpa tomträtten jämfört med om kommunen fortsätter inneha 

tomträttsupplåtelsen. Om friköpspriset bara marginellt överstiger den totala 

summan som avgälden ger, medför lönsamhetsaspekterna (avkastning på 

markinnehav, markvärdestegring, årlig inbetalning, markkontroll) som 

innehavarsituationen, en lönsammare situation för kommunen. Ju mindre skillnaden 

är mellan att tomträtten friköps eller består desto mindre blir den ekonomiska 

lönsamheten sett över tid genom att avgälden kommer betalas i mer än tjugo år, 

vilket studien har beräknat på. Omvänt blir den ekonomiska vinningen större ju mer 

det skiljer mellan den totala summan för friköp och den totala summan av avgälden. 

Nuvärdet av den framtida avgälden för Erstavik A blir 464 028 kronor och 

friköpspriset för samma fastighet uppgår till 676 000 kronor.  

Nuvärdet av den framtid avgälden för Sicklaön H blir 323 934 kronor och 

friköpspriset för samma fastighet uppgår till 715 192 kronor. 

För Erstavik A är skillnaden mellan nuvärdet av den framtida avgälden och 

friköpspriset idag 211 972 kronor. Detta innebär att det är ekonomiskt lönsamt att 

låta tomträttshavaren friköpa sin tomträtt under förutsättningen att friköpspriset är 

högre än 464 028 kronor.  

För Sicklaön H är skillnaden mellan nuvärdet av den framtida avgälden och 

friköpspriset idag 391 585 koronor, vilket medför att friköp är lönsamt så länge 

friköpspriset överstiger 323 934 kronor.  

Fallen ovan innebär att det är ekonomiskt lönsamhet så länge friköpspriset överstiger 

464 028 respektive 323 943 kronor omvänt gäller det att avgälden höjs med samma 

summa pengar om kommunen vill öka den ekonomiska lönsamheten med att inneha 

en tomträtt. Utöver den strikt ekonomiska lönsamheten mellan en 
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överlåtelsesituation och en innehavarsituation bör skillnaden i fallen ovan jämföras 

med de fördelar som en innehavandesituation medför. Det vill säga ju mindre 

skillnaden är mellan nuvärdet av avgälden och friköpspriset, desto större utrymme 

bör andra lönsamhetsaspekter förutom den strikt ekonomiska få, eftersom 

fördelarna med en innehavandesituation kan väga upp mot den strikt ekonomiska 

lönsamheten på sikt. Samtidigt som en högre skillnad mellan nuvärdet av avgälden 

och friköpspriset medför att den strikt ekonomiska lönsamheten väger väsentligt 

mycket tyngre än övriga aspekter som en innehavandesituation medför. 

5.5 Aspekter på miljö och hållbar utveckling 

Studien kommer inte bidra med aspekter på miljö och hållbar utveckling då detta 

inte är aktuellt. Den aspekt som eventuellt kan beröras är hållbar utveckling då 

studien behandlar en upplåtelseform som fått mindre kommunalt intresse och 

påverkar det utbud som finns tillgängliga för individer på marknaden. 
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6 Slutsats  

Den ekonomiska lönsamheten som tomträtter medför blir som störst vid en 

överlåtelsesituation vilket medför att friköp blir mest lönsamt strikt ekonomiskt 

sett. För att avgöra om det är mer ekonomiskt lönsamt att låta tomträtterna friköpas 

eller inte avgörs om nuvärdet av avgälden understiger friköpspriset och desto mer 

friköpspriset överstiger nuvärdet av avgälden ju mer ekonomiskt lönsamt är det att 

tomträtter friköps. Omvänt är det mer ekonomiskt lönsamt att tomträtter inte 

friköps om nuvärdet av avgälden överstiger friköpspriset. Ju mindre skillnad det är 

desto mer utrymme borde aspekter som en innehavarsituation medför få, eftersom 

aspekterna i längden kan vara lönsammare för kommunen.  

En överlåtelsesituations ekonomiska lönsamhet kan förbättras genom att kommunen 

tar ut en högre procentsats vid friköp av tomträtten eller använder en prislista som 

är baserad på faktiska köp, som till exempel Gävle kommun gör (se tabell 10). I 

Nacka kommuns fall kan en ökning av procentsatsen vid friköp medföra en större 

ekonomisk lönsamhet vid en överlåtelsesituation, en ökning av friköpspriset bör vara 

berättigad sett till vilken prisnivå andra kommuner har. Vid en eventuell 

överlåtelsesituation bör brytpunkten för en avgäldsperiod beräknas eftersom den 

visar när nuvärdet av avgälden blir mindre i relation till övriga år på 

avgäldsperioden.  

6.1 Framtida studier 

Här nedan följer två förslag på framtida studier, kopplat till resultatet och slutsats 

som presenteras i denna studie.  

• Genomföra en liknande studie på att annat geografiskt område för att kunna se om 

resultat och slutsats angående en överlåtelsesituation och innehavarsituation kan 

kopplas till det denna studie visar.  

• Undersöka den ekonomiska lönsamheten för tomträtter upplåtna för flerbostadshus 

för att se hur det skiljer sig mot småhustomträtter.
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Bilaga A – Intervjuunderlag.  

Kort introduktion till intervjuerna 

Examensarbetet görs i samarbete med Nacka kommun där idén till ämnet kommer 

ifrån. Intervjuerna ska användas i ett examensarbete som har till syfte att se när det 

är mest lönsamt för kommuner att låta tomträttshavaren friköpa tomträtten.  

Frågorna har utformats efter en juridisk studie och bygger på sådant som behandlats i 

rättsfall, förarbeten, rättspraxis och offentliga utredningar.  

Intervjuunderlag  

1: Befintligt utbud  

- Hur många tomträtter för småhus har kommunen idag?  

- Har antalet tomträtter ökat eller minskat under senaste 50 åren? Hur stor är 

förändringen?  

2: Planerat utbud 

- Planerar kommunen nya upplåtelser av tomträtter?  

- Har det upplåtits nya tomträtter för småhus?  

- Hur ser framtiden ut för tomträtter för småhus?  

3: Friköp  

- Hur värderas marken vid friköp? Hur sätts priset vid friköpning av tomträtt? 

- I vilken utsträckning/omfattning friköps tomträtter?  

- Hur har det förändrats under tid?  

- Vilken inställning har kommunen om friköp av tomträtter? (Positiv/negativ)? 

4: Beräkning av tomträttsavgäld – beräkningsmetod 

- Vilken metod används när en ny tomträttsavgäld bestäms? Det vill säga hur 

beräknas tomträttsavgälden? 

- Sätts avgäldsunderlaget ner vid beräkning av avgälden? Exempelvis: 

marktaxeringsvärdet sätts ned till en mindre kvot (eller upp).  

- Vilken avgäldsränta används? 

5: Tomträttsavgäld 

- Tillämpas villkor som påverkar avgäldens storlek?  

- Tas bostadssocial hänsyn vid bestämmelse om avgäld? Har detta diskuteras?  

- Tas någon annan sorts hänsyn in i beräkningen av tomträttsavgäld?  

- Hur ser avgälden ut i förhållande till domstolspraxis?  

6: Regelverk   

- Ser ni något problem eller svårigheter/otydlighet med nuvarande ordning av 

regelverket?  

- Anser ni att det finns ett behov av översyn och eventuell förändring av regelverket?  
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Bilaga B – Tomträttsavtalens löptid och 

nuvarande avgäld.  

Fastighet Till och med datum  Avgäld kr/år 

Erstavik A 2022-09-03 23000 

Erstavik B 2024-06-30 18500 

Erstavik C 2024-06-30 22000 

Erstavik D 2025-05-31 25500 

Erstavik E 2022-09-30 25000 

   

Sicklaön A 2019-06-30 23989 

Sicklaön B 2019-06-30 21692 

Sicklaön C 2019-06-30 22330 

Sicklaön D 2019-06-30 23096 

Sicklaön E 2019-09-30 26286 

Sicklaön F 2019-09-30 28200 

Sicklaön G 2019-09-30 27179 

Sicklaön H 2020-06-30 24604 

   

Älta A 2026-02-28 16500 

Älta B 2026-02-28 16000 

Älta C 2026-02-28 14000 

Älta D 2026-02-28 25000 

Älta E 2026-02-28 30000 

Älta F 2024-12-31 21500 
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