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Förord 
 

Mitt intresse för tomträtter utvecklades då jag under cirka ett halvår fick 

möjlighet att arbeta med friköp och omreglering av tomträtter på Södertälje 

kommun. Således föll det sig naturligt att jag ville skriva ett examensarbete 

om just tomträtter. 

Det finns en hel del personer som jag skulle vilja rikta ett tack till. Den första 

personen jag vill rikta ett tack till är min handledare Maria Kulander på 

Högskolan i Gävle för alla idéer och tips under arbetets gång. Jag vill även 

rikta ett tack till Magnus Bengtsson, projekt och exploateringschef på 

Södertälje kommun för idén till examensarbetet. Jag vill också rikta ett tack 

till alla er andra kollegor (ni vet vilka ni är) som handlett mig och hjälpt mig 

under uppsatsens gång. Slutligen vill jag rikta ett tack till de kommuner som 

besvarade enkäten samt de värderingsföretag som ställde upp på intervju.  

Jag vill även rikta ett tack till alla er andra som på något sätt hjälpt mig med att 

färdigställa uppsatsen.  

Ett slutligt tack till alla er nära och kära som stöttat och hjälpt mig i med- och 

motgång under dessa 4,5 åren, det är jag evigt tacksam för.  

 

Stockholm, juni 2017 

Senny Ennerfors   



 

 

iii 

Sammanfattning 
  

Tomträtt är en nyttjanderätt till en fastighet under obestämd tid. Det är 

möjligt att upplåta tomträtt till en fastighet som tillhör staten och kommunen. 

Det är även möjligt att upplåta tomträtt i en fastighet som tillhör en stiftelse 

såvida regeringen ger sitt medgivande.  

De flesta kommuner låter sina tomträttshavare friköpa sina tomträtter för 

småhus till ett rabatterat pris som oftast baseras på en viss procentsats av 

marktaxeringsvärdet. Det finns ett flertal svårigheter med att värdera 

fastigheter upplåtna med tomträtt såsom avsaknaden av en fri och öppen 

marknad eftersom det endast finns en köpare vilket är tomträttshavaren. Det 

är därmed brist på bra ortsprismatrial.   

Syftet med studien är att undersöka hur fastigheter upplåtna med tomträtt 

prissätts och värderas av kommuner och värderingsföretag. Studien går ut på 

att undersöka vilka bakomliggande orsaker som påverkar prissättningen.  

Målet med studien är att ge svar på om fastigheter upplåtna med tomträtt för 

småhus vid ett friköp ens kan säljas till marknadsvärde och i sådana fall hur en 

sådan värderingsmodell möjligen kan se ut. 

Studien har genomförts med två metoder. Den första metoden bestod av en 

enkät som skickades ut till 68 olika kommuner i Sverige för att undersöka hur 

de prissätter fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus inför friköp och 

vilka utmaningar de ser med prissättningen. Sedan genomfördes intervjuer 

med tre olika värderingsföretag. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur 

värderingsföretag ser på värdering och prissättning av dessa fastigheter. 

Studien visar på att kommuner upplever att fastigheter upplåtna med tomträtt 

för småhus säljs till ett för lågt pris men också att det finns vissa faktorer som 

förklarar detta. Intervjuerna visade även på att värdering och prissättning av 

dessa fastigheter är kluven i två frågor dess vidare värdering och markpolitik. 

Slutligen konstateras att kommuner bevisligen kan låta tomträttshavare friköpa 

sina tomträtter för småhus till ett marknadsvärde för en obebyggd tomt men 

att det finns vissa viktiga aspekter som talar emot detta, exempelvis 

avsaknaden på en fri och öppen marknad.  

 

Nyckelord: tomträtt, värdering, prissättning, friköp av tomträtt,markvärde 
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Abstract 

 

Site-leasehold is a right to access and use a property for an indefinite period. It 

is possible to lease a property belonging to the state and the municipality. It is 

also possible to lease a site-leasehold in a property belonging to a foundation if 

the government gives its consent. 

Most municipalities let their site-leaseholders purchase their leaseholds at a 

discounted price, which is usually based on a certain percentage of the 

property tax value. There are a number of challenges with valuing a site-

leasehold such as the lack of a free and open market because there is only one 

buyer, i.e. the leaseholder. There is also often a lack of location based price 

material. 

The purpose of the study is to investigate how site-leaseholds are priced by 

municipalites real estate valuation companies. The study is about investigating 

the underlying causes that affect the pricing. 

The aim of the study is to provide answers to whether a site-leasehold even 

can be sold to a market value, and in that case how such a valuation model 

may look like. 

The study has been conducted using two methods. One method consisted of 

surveys that were sent to 68 municipalities in Sweden and the purpose was to 

investigate how municipalities priced their site-leaseholds and what challenges 

they see with pricing. Then interviews were conducted with three different 

real estate valuation companies. The purpose of the interviews is to investigate 

how real estate valuation companies view valuation and pricing of site-

leaseholds. 

The study shows that municipalities feel that site-leaseholds are sold at a low 

price but that there are some underlying factors explaining this. The 

interviews also showed that valuation and pricing of site-leaseholds are divided 

into two issues, i.e. real estate valuation and land policy. Finally, it was found 

that municipalities can sell leaseholds at a market value, but that there are 

some important aspects that speak against doing so, for an example the lack of 

a free and open market. 

 

Keywords: Site-leasehold, real estate valuation, pricing, buy freehold, land-value 
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Begreppsförklaringar 

 

Avgäld: Markhyran för tomträtten  

Byggrätt: Rätten att uppföra en byggnad på tomtmarken 

Diskontera: Omräkning av ett belopp till en tidigare tidpunkt med hjälp av 

tillämplig kalkylränta 

Fastighet: Enligt jordabalken 1 kap 1 § så är fast egendom jord och denna är 

indelad i fastigheter 

Fastighetsvärdering: Olika metoder att bestämma marknads- eller 

avkastningsvärde för en fastighet 

Friköp av tomträtt: När fastighetsägaren låter tomträttshavaren förvärva 

fastigheten/marken till att bli en äganderätt till fastighet så att byggnaden blir 

tillbehör till den fastighet som ägs av den f.d tomträttshavaren 

Friköpspris: Det försäljningspris på fastigheten som är upplåten med 

tomträtt som fastighetsägaren bestämmer  

Friskilling: Friköpspris för ofria tomter (föregångaren till tomträtt)  

Normeringstal: För att beräkna en prisutveckling eller beräkna ett 

marknadsvärde  normeras köpesumman med hjälp av antingen: K/T 

(Köpeskilling dividerat på taxeringsvärde), Kr/kvm BOA (kronor per 

kvadratmeter boarea) samt för obebyggda småhusfastigheter (kronor/tomtyta) 

Nuvärde: Vad ett framtida belopp är värt idag  

Taxeringsvärde: Det värde som ligger till grund för fastighetsbeskattning 

som vidare skall motsvara 75 % av marknadsvärdet vid en viss tidpunkt 

Tomträtt: En form av nyttjanderätt till fast egendom där tomten upplåts av 

antingen stat, kommun eller stiftelse mot en årlig avgäld 

Tomtelega/tomteöre: Markhyran/avgäld för ofria tomter 

Riktvärdeskarta: Indelningen i värdeområden för småhus och tomtmark till 

småhus vilket används vid fastighetstaxering 

Värdetidpunkt: Tidpunkt när värdet ska gälla 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tomträtt är en nyttjanderätt till en fastighet under obestämd tid där ersättningen för 

tomträtten består av en årlig avgäld i pengar. I tomträtt är det möjligt att upplåta 

panträtt, annan nyttjanderätt än tomträtt samt servitut och rätt till elektrisk kraft. 

Det är möjligt att upplåta tomträtt i en fastighet som tillhör staten eller en kommun. 

Det är även möjligt att upplåta tomträtt i en fastighet som tillhör en stiftelse såvida 

regeringen ger sitt medgivande. En tomträttshavare likställs i princip med en 

fastighetsägare eftersom tomträttshavaren i stort sett innehar samma rättigheter och 

skyldigheter som en fastighetsägare (Grauers, 2014 s: 263). Tomträttshavaren får 

fritt överlåta tomträtten samt upplåta panträtt och nyttjanderätt i denna. Dessutom 

får tomträttens inträde eller bestånd inte göras beroende av villkor (SFS 1970:994).   

Nyttjanderättsformen tomträtt eller tomträttsinstitutet som det vid införandet 

kallades, infördes år 1907 och införandet hade från början sociala motiv. 

Befolkningen i Sverige skulle ha möjlighet att skaffa sig egna hem men samtidigt inte 

behöva äga marken. Det skulle bli möjligt att nyttja en tomt mot en årlig avgäld. 

När tomträtten infördes så var ett av dess syften att tomten på sikt skulle kunna 

övergå till en äganderätt. Tomträtt uppläts framförallt i de yttre delarna av staden 

eftersom tomträttsinstitutet skulle bidra till att ytterdelarna av städerna blev 

bebyggda. Sedan när stadsutvecklingen hade skapat ett behov av att exploatera 

tomträttsmarken för en mer intensiv bebyggelse var det meningen att staten eller 

kommun skulle kunna sälja marken och därefter få avkastning för den värdestegring 

som skett på marken under dessa år. Efter att staden ytterligare expanderade utåt 

skulle områden ännu längre ut från staden upplåtas med tomträtt (SOU 2012:71 s: 

71).  

De flesta kommuner ger tomträttshavare möjlighet att friköpa sina fastigheter som 

är upplåtna med tomträtt (SOU 2012:71 s: 208). Många kommuner säljer sina 

fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus till ett rabatterat pris som oftast är en 

viss procent av marktaxeringsvärdet.Orsaker till friköp är påtryckningar från 

tomträttshavare, behov för kommunen att frigöra ekonomiska medel samt av ett 

principiellt skäl att de som bor på en tomt skall ha möjlighet att äga denna. Idag finns 

cirka 62 300 fastigheter upplåtna tomträtter i Sverige vilket är fördelat över 159 

kommuner. Cirka 49 100 av dessa fastigheter upplåtna för tomträtt är för ändamålet 

småhus (Ibid.).  
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Dåvarande Lantmäteriverket yttrade i domen RÅ ref. 7 att någon marknad för 

fastigheter upplåtna med tomträtt knappast kan sägas existera eftersom denna endast 

har en tänkbar köpare. Lantmäteriverket menade även att vid analys av 

marknadsvärdet på mark för fastigheter med upplåten tomträtt så var det viktigt att 

analysera värdet ur både tomträttshavarens och fastighetsägarens perspektiv (se 

bilaga: 3).  

En ytterligare svårighet med fastigheter med upplåten tomträtt är att marknaden 

endast är begränsad till en säljare och köpare, vilket i sin tur försätter marknaden till 

att vara en monopol-liknande situation. Tidigare forskning är också begränsad 

angående om fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus kan säljas till ett 

marknadsvärde eller inte. Området är i behov av ökad kunskap angående vad som är 

ett korrekt friköpspris för en fastighet upplåten med tomträtt för småhus. Denna 

studie går ut på att skapa en bättre förståelse hur prissättning vid friköp fastigheter 

med upplåten tomträtt för småhus kan ske. 

Dagens tomträttslagstiftning innehåller inga direkta bestämmelser kring hur ett 

friköp skall ske och till vilket pris. Det som uttrycks om värdet på marken för en 

tomträtt beskrivs i Jordabalken 13 kap  11 § där det framgår att avgälden för den 

kommande perioden skall bestämmas efter det värde marken innehar vid tiden för 

omprövning. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus 

vid ett friköp prissätts och värderas av kommuner och värderingsföretag. Studien går 

ut på att undersöka vilka bakomliggande orsaker som påverkar prissättningen. 

Målet med studien är att ge svar på om fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus 

ens kan säljas till marknadsvärde och i sådana fall hur en sådan värderingsmodell 

möjligen kan se ut. 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur prissätter kommuner i Sverige fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus inför 

friköp och vilka eventuella utmaningar ser de kring värderingen? 

 

2. Vad har värderingsföretag för syn på värdering och prissättning av fastigheter 

upplåtna med tomträtt för småhus och vilka utmaningar ser de kring värderingen och 

prissättningen? 

 

3. Har fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus ett marknadsvärde? 
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1.4 Avgränsningar  

Studien kommer endast att omfatta fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus i 

Sverige och avgränsas till nutid. Med fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus 

menas marken som ägs av kommunen som nyttjas av tomträttshavaren mot en årlig 

avgäld. Fastigheter upplåtna med tomträtter för kommersiellt ändamål eller för 

flerbostadshus kommer inte att omfattas av studien. Studien kommer inriktas på de 

fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus som kommuner har.  

1.5  Tidigare forskning 

Tidigare forskning bestående av vetenskapliga artiklar inom tomträttsområdet är 

inte särskilt omfattande. En vetenskaplig artikel inom området har återfunnits samt 

en avhandling. Utöver detta har olika examensarbeten angående fastigheter upplåtna 

med tomträtt återfunnits. 

Clark & Runesson (1996) beskriver att kommuner upplevt problem med att få del 

av den värdestegring som sker på marken samt att få avkastning på de investeringar 

de gjort i och med upplåtelse av fastigheter med upplåten tomträtt.  

Abdalla & Strömlind (2016) undersöker i ett examensarbete den ekonomiska 

lönsamheten med att friköpa en fastighet upplåten med tomträtt för småhus och 

detta undersöks utifrån en innehavssituation respektive överlåtelsesituation. Det 

konstateras vidare att det är ekonomiskt motiverat att friköpa en fastighet upplåten 

med tomträtt när priset för att förvärva tomten är lika med eller lägre än det belopp 

som symboliserar brytpunkten för ekonomisk lönsamhet. Studien visade även på att 

många tomträttshavare väljer att friköpa på grund av den osäkerhet som följer kring 

utvecklingen av tomträttsavgälden. 

Nilsson (2016) undersöker i sitt examensarbete om värdering av tomtmark med hus 

på ofri grund vid klyvning. Han beskriver vidare att det finns behov att bestämma ett 

markvärde vid exempelvis bestämmande av avgälder på tomträtter. Vidare beskrivs 

hur en nyttjanderätt som exempelvis tomträtt anses vara en belastning som inte ger 

någon marknadsmässig avkastning. Det beskrivs även hur det många gånger är brist 

på bra ortsprismaterial för att kunna värdera tomtmark. 

Göransson & Stampe (2015) undersöker i deras examensarbete om det finns ett dolt 

ortsprismaterial i rivnings- och nybyggnadsköp. De menar att det finns brist på bra 

ortsprismatrial för obebyggda småhusfastigheter vilket leder till en 

värderingsosäkerhet i ett flertal områden, där ibland inför friköp av tomträtter samt 

fastställande av tomträttsavgäld. 
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1.6 Disposition 

Här beskrivs dispositionen och utformingen av uppsatsen för att underlätta för 

läsaren. Det första kapitlet i uppsatsen består en inledning där en bakgrund till 

ämnet redogörs för. Därefter framgår syftet och målet med studien som efterföljs av 

tre olika frågeställningar som sedan besvaras i studien. Studiens avgränsningar 

redovisas samt den tidigare forskning som finns inom området. Den andra delen av 

uppsatsen består av ett teoretiskt kapitel som tar upp relevant litteratur inom 

området. Den tredje delen av uppsatsen beskriver vilka metoder som använts för att 

genomföra studien. Därefter följer den fjärde delen av uppsatsen som beskriver 

studiens resultat. Den femte delen av uppsatsen består av diskussion kring metod 

och resultat. Därefter följer den sjätte delen av uppsatsen som består av en slutsats 

kring studien. Slutligen i den sjunde delen av uppsatsen ges förslag på framtida 

forskning. I slutet av uppsatsen följer en referenslista samt bilagor.  
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2  Teori 

Nedan kommer en teoretisk bakgrund till området presenteras som består av 

tidigare litteratur och forskning inom tomträttsområdet.   

2.1  Tomträttens historia 

Hermansson & Westerlind (2012) beskriver ofria tomter som redan fanns under 

medeltiden i Sverige. Ägarna till de ofria tomterna var kungen, städerna och i vissa 

fall kyrkliga stiftelser. Nyttjanderättshavaren betalade en så kallad ”tomtelega” eller 

”tomteöre” för att få nyttja marken. Länge gällde ett så kallat ”avhändelseförbud” 

vilket innebar att de ofria tomterna inte fick säljas. Synen på friköp av ofria tomter 

blev alltmer liberal och under slutet av 1700-talet så började friköp förekomma. För 

att friköpa tomten betalade nyttjanderättshavaren en ”friskilling” som var lika med 

en kapitaliserad ”tomtelega” som ofta var ett ganska lågt värde, det vill säga 

nyttjanderättshavaren fick en rabatt. Fastighetsägaren kunde även avstå framtida 

tomtelegor och ibland kunde även nyttjanderättshavaren åberopa att tomten skulle 

övergå i hans ägo och det tillät ibland fastighetsägaren. Fastighetsägaren kunde även 

lösa in byggnaderna på den ofria tomten och därmed ta tillbaka tomten. I början av 

1900-talet förbjöds nya upplåtelser av ofria tomter eftersom att denna form av 

nyttjanderätt ansågs vara omodern (Hermansson & Westerlind, 2012 s:19-20). Den 

”ofria tomten” var föregångaren till tomträtten som lite senare utvecklades  

Hermansson & Westerlind (2012) beskriver vidare hur tomträtten som 

nyttjanderättsform infördes på två olika grunder, den ena var ”ett socialpolitiskt 

intresse” och den andra var ett ”kommunalpolitiskt intresse”. Det socialpolitiska 

intresset hade sin grund i bostadsbristen vilket ledde till höga markkostnader. 

Införandet av tomträtt skulle underlätta byggnadsverksamhet och 

fastighetsexploatering.Det kommunalpolitiska intresset innebar att samhället skulle 

få del av den markvärdesstegring som skedde på marken och här skulle höjningar av 

hyran på marken behövas för att nå målet. Samhället skulle även ha möjlighet att 

återta marken om de behövde använda den till något annat. 

Dock kunde inte lagstiftaren tillgodose de social- och kommunalpolitiska intressena 

(Hermansson & Westerlind, 2012 s:19-20). Detta berodde på att fastighetsägaren 

inte kunde ha något inflytande på hur tomterna skulle användas i framtiden eftersom 

nyttjanderättshavaren inte kunde skiljas från tomträtten så länge som hyran 

betalades. Samhället fick inte heller någon rättighet att tillgodogöra sig 

markvärdesstegringen eftersom hyran oftast var väldigt låg och oftast förblev 

oförändrad samtidigt som samhället inte hade någon rätt att ta tillbaka marken  
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År 1907 tillkom tomträtten i lagstiftningen. Ett av syftena var att tomträtten i 

princip skulle likställas med fast egendom. Dock skulle lagstiftningen ta hänsyn till 

att samhället skulle få del av markvärdesstegringen samt kunna återta marken. 

Senare kompletteras lagstiftningen med att det fanns möjlighet att upplåta panträtt i 

tomträtten samt att tomträttshavarens rättigheter och skyldigheter alltmer likställdes 

fastighetsägares (Ibid.).  

2.2  Friköp av småhustomträtt 

På senare år har alltfler tomträtter för småhus friköpts (SOU 2012:71 s: 208). Som 

nämnts tidigare beskrivs detta i den senaste tomtrrättsutredningen (SOU 2012:71) 

att detta beror det på att kommuner vill frigöra ekonomiska medel samt 

påtryckningar från tomträttshavare. Många kommuner väljer dessutom att sälja ut 

sina tomträtter för att slippa all administration som tomträtterna medför för 

kommunen  

2.3 Värdeteori 

Värdeteorin skall förklara hur och varför ett värde uppstår. De grundläggande 

pelarna i detta sammanhang är utbud och efterfrågan. Det behövs vissa faktorer för 

att ett värde skall uppstå. För att få ett värde på en fastighet så behövs följande givna 

omständigheter enligt Lantmäteriet & mäklarsamfundet (2013): 

 Ett behov: Fastigheten skapar ett behov för den som använder den. 

 En nytta: En nytta uppstår för en person när fastigheten ägs eller disponeras. 

 Fastigheten disponeras: den som äger eller brukar fastigheten kan disponera 

fastigheten. 

 Fastigheten går att överlåta 

 Fastigheten eller en viss typ av fastighet finns bara i begränsad omfattning. 
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2.4 Värderingsteori 

Det finns olika slags värderingssituationer. Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 

(2013) beskriver detta som antingen en överlåtelsesituation eller en 

innehavssituation. En överlåtelsesituation innebär att säljaren är intresserad till 

vilken köpeskilling som hon eller han kan sälja fastigheten till. När det gäller en 

innehavssituation så är ägaren intresserad vilka framtida intäkter som är möjligt att få 

på fastigheten. Det är även viktigt att känna till värdebegrepp eftersom dessa 

samspelar med den specifika värderingssituationen. När det gäller 

överlåtelsesituationer brukar det talas om marknadsvärde. En innehavssituation 

brukar fokusera på ett avkastningsvärde.  

2.5 Marknadsvärde 

Lantmäteriet och mäklarsamfundet (2013) beskriver ett marknadsvärde som det 

mest sannolika priset vid en försäljning av en viss fastighet på en fri och öppen 

marknad. Försäljningen skall då ske under normala förhållanden, med tillräcklig 

marknadsföringstid samt utan partsrelationer och eventuellt tvång. Marknadsvärdet 

innebär det mest sannolika värdet vid en försäljning medan priset är ett slags resultat 

av en historisk händelse. 

2.6 Friköpspris 

Friköpspriset är det försäljningspriset för fastighet upplåten med tomträtt som 

kommunen bestämmer (SOU 2012:71 s:210). Friköpspriset tas fram genom ett 

politiskt beslut som baseras på den markpolitik kommunen för. Majoriten av alla 

kommuner tillämpar ett friköpspris som baseras på en viss procentsats av 

marktaxeringsvärdet (Ibid.).  
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2.7 De generella fastighetsvärderingsmetoderna 

 

2.7.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden är den värderingsmetod som oftast används. Ortsprismetoden 

tillämpas genom att använda liknande försäljningar i närområdet för att få fram ett 

marknadsvärde för den fastighet som är föremål för värdering (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013 s: 53-54).En förutsättning för att använda ortsprismetoden 

är att de finns relevanta jämförelseobjekt. Ortsprismetoden kan användas för att 

bestämma marknadsvärde för alla typer av fastigheter. De olika jämförelseobjektens 

prisnoteringar redogörs till värderingsobjektet direkt eller indirekt. Detta sker 

genom att priserna normeras, vilket kan ske med hjälp av taxeringsvärdet, arean 

eller hyran. Sedan avgränsas delmarknaden vilket innebär att välja ut 

jämförelseobjekt från samma marknad eller från en likartad marknad. Därefter 

beräknas en prisutveckling. En ytterligare gallring av ortsprismaterialet görs för att 

få bort avvikande jämförelseobjekt. Prisutvecklingen appliceras sedan på 

jämförelseobjekten. Slutligen beräknas ett medeltal för de valda jämförelseobjekten. 

Marknadsvärdet på värderingsobjektet fås fram genom att det framräknade värdet 

bedöms i relation till de skillnader som existerar mellan värderingsobjektet och 

jämförelseobjekten (Ibid.).  

2.7.2 Avkastningsmetoden/nuvärdesmetoden  

Metoden innebär att framtida intäkter från fastigheten diskonteras till 

värdetidpunkten. Lantmäteriet och mäklarsamfundet (2013) beskriver att metoden 

bygger på att rekonstruera prisbildningsprocessen på marknaden samt att metoden i 

stort bygger på fastighetsvärderarens marknadskännedom. Vidare beskriver  

Lantmäteriet och mäklarsamfundet (2013) att marknadsvärdet innebär att olika 

parametrar bestäms i enlighet med marknadens uppfattning och krav. Det går även 

att bedöma ett individuellt avkastningsvärde med denna metod och detta innebär att 

fastighetsägarens eller den potentiella köparens bedömningar och krav skall utgöra 

en stor grund för värdebedömningen. 
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2.7.3 Produktionskostnadsmetoden 

Metoden beskrivs enligt Lantmäteriet och mäklarsamfundet (2013) som kostnaden 

för att uppföra en likadan byggnad eller anläggning. Detta kan göras på två sätt, 

antingen genom en indexuppräkning av den historiska produktionskostnaden 

alternativt genom en direkt kostnadsberäkning för en ny likadan byggnad eller 

anläggning. Sedan reduceras det framräknade värdet med den värdeminskning som 

sker på grund av ålder och bruk. Det totala värdet på fastigheten erhålls genom att 

lägga ihop det tekniska nuvärdet på byggnaden samt värdet av marken. Markvärdet 

räknas normalt fram med hjälp av ortsprismetoden (Ibid.).  

2.8 Värdering av tomtmark till småhus  

Tomtmark värderas oftast med ortsprismetoden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 

2013 s: 109-116). Dock finns det vissa särdrag och skillnader för värdering av 

tomtmark det vill säga en obebyggd småhusfastighet. Lantmäteriet och 

mäklarsamfundet (2013) beskriver detta som värdet på tomten speglas av den 

byggrätt som finns. Det är viktigt att förtydliga att det inte är storleken på tomten 

som bestämmer värdet utan själva byggrätten. I detaljplanen beskrivs vilken byggrätt 

som föreligger, det vill säga hur stor del eller andel av tomtarealen som får 

bebyggas. Om inte detaljplan finns för området behövs ett förhandsbesked om 

bygglov eller ett beviljat bygglov för att marken skall kunna anses vara tomtmark. 

Fastighetsbildning som skett anses inte vara tillräcklig för att anse att det finns en 

byggrätt eller tomtmark. En annan aspekt som är viktig är exploateringskostnader. 

Detta är kostnader som uppkommer för bland annat fastighetsbildning, upprättande 

av detaljplan, anläggande av väg, anslutning till avlopp, anslutning av el och 

anslutning till fjärrvärme. Kostnader uppkommer även med iordningställande av 

tomtmark för att det skall vara möjligt att bebygga tomten (Ibid).  

Det kan vara så att det behövs schaktning eller uppfyllnad för att det skall vara 

möjligt att bebygga tomten. Dessa kostnader relateras direkt till jämförelseobjekten. 

Om iordningställandet av tomtmark är besvärligt vilket medför större kostnader så 

kan det påverka värdet på tomtmarken. Tomt- och trädgårdsanläggningar är även 

något som skall tas hänsyn till och det gäller att se i vilken omfattning dessa finns. 

Vissa sådana anläggningar kan vara större och vissa mindre. Även här ska 

värderingsobjektet relateras till jämförelseobjekten (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013 s: 109-116).Slutligen används ett normeringstal vid 

värdering av tomtmark och dessa är: pris per tomt, K/T (köpeskilling i förhållande 

till taxeringsvärde).  
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2.9 Taxeringsvärde 

Ett taxeringsvärde används framförallt för beskattning av olika fastigheter men det 

kan även användas till annat (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013 s: 235-241). 

Taxeringsvärdet skall motsvara ca 75 % av marknadsvärdet och det uppdateras var 

tredje år. Ortsprismetoden används allt som oftast för att bestämma taxeringsvärde. 

Taxeringsvärdet brukar även användas vid ortsprismetoden när köpeskillingar 

normeras. Taxeringsvärdet är uppdelat med ett värde för byggnad samt ett värde för 

mark.  

2.10 Krävs det en rabatt för att handla med fastigheter 

upplåtna med tomträtt? 

Mandell (2001) undersöker i sin avhandling om det krävs en rabatt när fastigheter 

upplåtna med tomträtt säljs. Han beskriver hur det är naturligt att en fastighet 

upplåten med tomträtt säljs till en rabatt då denna är förenad med årliga avgifter i 

form av en avgäld. Mandell (2001) undersöker vidare om det finns några andra 

ytterligare faktorer än den framtida avgälden som medför att fastigheter upplåtna 

med tomträtt kan säljas till vad som kan anses vara ett lägre pris än marknadsvärdet. 

Slutsatsen av forskningen som Mandell (2001) presenterar är att han inte finner 

några ytterligare faktorer som påvisar att det krävs en rabatt för att handla med 

fastigheter upplåtna med tomträtt. Vidare förklarar han att det är oklart vad som 

underligger detta resultat och att området är i behov av mer forskning.  

2.11 Skatteverkets tomtvärdestabell 

Skatteverket (2014) har utformat en tomtvärdestabell vilket är en slags schablon för 

att kunna fastställa tomtmarksvärden inför taxering. Skatteverket (2014) beskriver 

att det ofta saknas det bra och relevant ortsprismaterial för obebyggd tomtmark 

vilket gör det svårt att genomföra en ortsprisvärdering. Där ortsprismaterialen inte 

varit tillfredställande har tomtvärdestabellen använts för att ta reda på 

riktvärdesangivelsen inom det specifika värdeområdet.  

Skatteverket (2014) har delat in landet i olika värdeområden och i de olika 

värdeområdena har en normaltomt definierats efter de genomsnittliga egenskaper 

tomtmarken har inom värdeområdet. En normaltomt bestäms för varje 

värdeområde. Den tomtmark som har exakt lika egenskaper som normaltomten får 

det riktvärde som motsvarar den riktvärdesangivelse som finns på riktvärdeskartan. 

Om det finns en tomt som avviker från normaltomten så får den tomten ett 

riktvärde som tar hänsyn till de skillnader som föreligger. 
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2.12 Värderingsmetoder som kommuner använder för 

prissättning av fastigheter upplåtna med tomträtt 

inför friköp 

2.12.1 En viss procent av marktaxeringsvärdet 

De flesta kommuner säljer ut sina fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus till 

en viss procent av marktaxeringsvärdet (SOU 2012:71 s:210). Friköpspriset brukar 

ligga på mellan 40-90 % av marktaxeringsvärdet. Hela taxeringsvärdet i sig skall 

motsvara 75 % av marknadsvärde som nämnts tidigare. Någon närmare förklaring 

till varför många kommuner valt denna prissättningsmetod saknar en närmare 

förklaring och motivering i tidigare relevant forskning och litteratur. En del 

kommuner utgår från gällande taxeringsvärde och vissa kommuner utgår från 

tidigare års taxeringsvärden (Ibid).  

2.12.2 Det avgäldsunderlag som används för omprövning av avgälden 

Friköpspriset är det avgäldsunderlag som används vid omprövning av avgälden 

alternativt att priset är en andel av det avgäldsunderlaget som används vid 

omprövning (SOU 2012:71 s: 210). Avgäldsunderlaget stödjer sig i sin tur på 

marktaxeringsvärdet. En del kommuner utgår från gällande taxeringsvärde och vissa 

kommuner utgår från tidigare års taxeringsvärden (Ibid).  

2.12.3 Samma prissättning som vid försäljning av en småhustomt 

Några fåtal kommuner använder denna modell för prissättning av fastigheter 

upplåtna med tomträtt för småhus inför friköp (SOU 2012:71 s: 210). 

2.12.4 Fastställda friköpspris 

Ett ytterst fåtal kommuner har fastställda friköpspriser som de använder sig av för 

prissättning av fastigheter upplåtna med tomträtt för inför friköp (SOU 2012:71 s: 

210). 
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2.13 Den svenska fastighetsmarknaden 

Leonhard (2015) beskriver hur fastighetspriserna i Sverige ökat varje år sedan år 

1996. Den senaste finanskrisen hade konstigt nog ingen större påverkan på 

fastighetsmarknaden samtidigt som många andra länder fick känna av detta. Orsaker 

till de ökade fastighetspriserna har varit den ökade befolkningsmängden, lågt 

bostadsbyggande samt lättare att ta krediter till låga räntor. Lantmäteriet & 

mäklarsamfundet (2013) menar att under 1990-talet gick det att se stigande priser 

på småhus, sedan blev det lågkonjunktur samt en skatteomläggning vilket i sin tur 

gjorde att priserna på småhusmarknaden sedan gick ner. År 1997 så började 

småhuspriserna öka framförallt i de större städerna. I början av 2000-talet spred sig 

de ökade småhuspriserna i stort sätt alla delar av landet. År 2008-2009 under den 

senaste finanskrisen sjönk priserna, dock återhämtade sig småhusmarknaden ganska 

snabbt. En av orsakerna förklaras vara att fastighetsskatten sänktes i vissa områden. 

 

 



 

13 

 

3 Metoder 

Studien kommer att genomföras med kvalitativ och kvantitativ metodik. Yates & 

Leggett (2016) menar att kvalitativ metodik förklarar hur och varför något är på ett 

visst sätt. Vidare beskrivs att en kvalitativ forskare måste vara medveten om den 

sociala strukturen i samhället och att denna starkt påverkar kontexten av studien. 

Den kvalitativa forskaren skall även vara en reflekterande praktiker som är 

medveten om sina egna politiska och kulturella perspektiv. Slutligen så skall den 

kvalitativa forskaren vara självkritisk och självförstående. Bryman & Bell (2013) 

beskriver kvantitativa metoder som insamling av numerisk data. Lee (2014) ger 

exempel på olika kvantitativa metoder såsom enkäter, ekvationer och 

regressionsmodeller med mera. Doyle et.al (2016) menar att en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa metoder brukar benämnas triangulering vilket innebär att 

visa på att resultaten är ömsesidigt bekräftade.   

Den första metoden i studien består av enkäter som skickades ut till 68 kommuner i 

Sverige med syftet att undersöka hur olika kommuner prissätter sina fastigheter 

upplåtna med tomträtt för småhus inför friköp och vilka utmaningar de såg med 

prissättningen. Därefter genomfördes intervjuer med olika värderingsföretag. Syftet 

med intervjuerna var att undersöka hur värderingsföretag såg på värdering och 

prissättning av fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus.  

3.1 Forskningsetiska principer 

Forskningsetiska frågor har tagits hänsyn till under genomförandet av de olika 

metoderna. Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor har 

använts för att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna. Här har de 

forskningsetiska punkter som varit relevanta för studien tagits hänsyn till. Dalen 

(2015) har närmare beskrivit detta som: 

1. Krav på samtycke: Forskningen får bara genomföras om forskningspersonen 

har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Samtycke 

gäller bara om forskningspersonen dessförinnan har fått information om 

forskningen. 

 

2. Krav på att bli informerad: Forskningspersonen skall informeras om den 

övergripande planen med forskningen, syftet med forskningen samt metoder 

som kommer användas etc. 
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3. Krav på konfidentialitet: Uppgifter om personer i undersökningen skall ges 

största möjliga konfidentialitet och eventuella personuppgifter skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

3.2 Enkäter  

Enkäter innebär att respondenten själv svarar på frågor genom ett frågeformulär. 

Dessutom finns det ingen fysiskt närvarande person som ställer frågorna till 

respondenten (Trost, 2007 s: 9). Enkäterna skickades ut som webbenkäter. En 

webbenkät innebär att enkäten genomförs direkt genom datorn (Ejlertsson, 2014 s: 

10). Enkätprogrammet Nestigate som Södertälje kommun har tillgång till användes 

för enkäterna. Respondenterna fick ett mail som innehöll en länk till enkäten. Det 

var möjligt att besvara enkäten under tre veckor.  

3.2.1 Urval 

Webbenkäter skickades ut till de kommuner som hade över 100 fastigheter upplåtna 

med tomträtt för småhus och då var det både för småhusändamål och för 

kommersiellt ändamål. I tomträttsutredningen SOU 2012:71 fanns uppgifter om 

vilka kommuner som hade över 100 fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus, 

där-av valdes dessa kommuner ut. Dock var det viktigt att innan enkätutskicket 

tänka på att det skulle kunna vara så att fastigheter upplåtna med tomträtt för 

småhus friköpts efter att tomträttsutredningen slutförts. Sammanlagt så skickades 

enkäten ut till 68 olika kommuner runt om i Sverige. Av praktiska skäl valdes endast 

de kommuner ut som hade över 100 fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus 

istället för att skicka ut enkäten till alla kommuner i hela Sverige.  

Respondenterna för enkäterna var tjänstepersoner på kommuner som arbetade med 

fastigheter upplåtna med tomträtt samt var involverade i friköpsfrågan. Uppgifterna 

till dessa tjänstepersoner söktes upp genom respektive kommuns webbsida. När 

kontaktuppgifter inte fanns direkt till tjänstepersonen på webbsidan så kontaktades 

istället den generella kontaktmailen till kommunen.  

3.2.2 Variabeltyper/mätskalor 

Enligt Ejlertsson (2014) studeras exempelvis kunskaper och attityder hos enskilda 

personer. Variabler behöver därför användas för att kunna definiera kunskaper hos 

vissa personer. Dessa variabler delas sedan in i olika variabeltyper. Följande variabler 

har använts i enkäten: 
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 Kvantitativ, numerisk variabel: Denna innehåller numeriska mätvärden det 

vill säga siffror. Exempel på en kvantitativ variabel i enkäten var hur många 

fastigheter upplåtna med tomträtt som respektive kommun har.  

 Kvalitativ variabel: Detta är en icke-numerisk variabel och innebär att något 

klassificeras. Ett exempel på en kvalitativ variabel i enkäten var frågan: ”hur 

prissätter er kommun fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus inför 

friköp” där svarsalternativen exempelvis var ”med taxeringsvärdet som 

utgångspunkt” samt ” en oberoende markvärdering”. 

3.2.3 Bearbetningsmetod 

De öppna svaren bearbetades genom att de skrevs ut och sedan analyserades de 

teman som fanns i svaren. Det finns dock vissa svagheter med att använda öppna 

frågor och det kan vara att inte lika många respondenter besvarar de öppna frågorna 

vilket kan leda till en osäkerhet i svaren (Ejlertsson, 2014 s: 121). Denna enkät 

krävde att vissa av frågorna hade öppna svarsalternativ för att få den information som 

behövdes för studien. De fasta svaren sammanställdes genom att skapa automatiska 

tabeller i enkätprogrammet där det direkt gick att se resultaten från svaren. Det gick 

även att se frekvensen av de olika svarsalternativen, både i antal och i procent.  

3.2.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att de frågor som innefattar mätningar är pålitliga och att det 

finns en följdriktighet. Det skall exempelvis gå att mäta en grupps attityder två 

gånger och resultatet skall i princip bli detsamma. Svaren på en viss fråga skall även 

kunna relateras till svaren på de resterande frågorna. När data skall översättas till 

olika kategorier samtidigt som det finns flera observatörer inblandade kan det finnas 

risk för att deras tolkningar är annorlunda. Detta kan även ske när öppna svar från 

en enkät skall kategoriseras (Bryman & Bell,2013 s: 62-65). För att öka reliabiliteten 

i enkäten så testades enkäterna på anställda på Södertälje kommun och därefter 

redigerades enkäten efter de synpunkter som kom fram  

Enligt  Bryman & Bell (2013) innebär validitet att om en eller flera indikatorer som 

utformats i syfte att mäta ett begrepp faktiskt mäter det specifika begreppet. 
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3.2.5 Bortfallsanalys 

Det är viktigt att känna till bortfall under ett enkätutskick. Bortfall innebär när en 

eller flera av de tillfrågade respondenterna inte väljer att svara på enkäten. Om 

bortfallet är större så kan det skapa en osäkerhet i enkätundersökningen eftersom 

det kan bidra till felaktiga generaliseringar till målpopulationen (Ejlersson,2014 s: 

26). För att minimera bortfallet så har en automatisk påminnelse skickats ut till de 

respondenter som ännu inte avslutat eller svarat på enkäten två veckor efter det 

första utskicket.  

3.3 Intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med olika värderingsföretag. En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjun är en blandning mellan en öppen och 

strukturerad intervju (Dalen, 2015 s: 30-31). Intervjuerna skall visa på hur en 

fastighet upplåten med tomträtt för småhus enligt värderingsföretag bör värderas 

och prissättas. I detta fall har intervjufrågorna varit förberedda i förväg, (se bilaga: 

2). Intervjuerna har både skett genom att träffas på respektive värderingsföretags 

kontor men även på telefon. Typen av intervju berodde på vad som var möjligt för 

informanten. Informanterna fick även möjlighet att se intervjufrågorna i förväg. 

Lee (2014) menar att det inte finns något visst antal intervjuer som måste 

genomföras i kvalitativ forskning. Antalet intervjuer beror på vilken sorts fråga som 

forskaren vill ha svar på. Det gäller att fokusera på kvalitén av den insamlade datan 

istället för exempelvis hur många intervjuer som är genomförda. Mason (2010) 

beskriver att intervjuerna skall vara tillräckligt många för att visa alla olika 

uppfattningar från informanterna. Datan från intervjuerna skall dock inte vara för 

stort eftersom det då blir överflödigt och upprepande. Intervjuerna spelades in efter 

muntligt godkännande av informanten. 

3.3.1 Urval 

Intervjuer genomfördes med tre olika värderingsföretag. Informanterna valdes ut 

genom ett så kallat kriterieurval. Ett kriterieurval innebär att forskaren först väljer 

ut en teoretisk målgrupp (Dalen, 2015 s:60-63). Den teoretiska målgruppen var i 

detta fall olika värderingsföretag. Information om värderingsföretag söktes upp på 

internet och därefter undersöktes vilka värderingsföretag som var kunniga inom 

värdering av mark samt fastigheter upplåtna med tomträtt. Därefter valdes en 

kriteriebaserad målgrupp ut med särskilda urvalskriterier (Ibid). Urvalskriterierna 

för de informanter som skulle delta i intervjun var att de skulle ha kunskap om 

värdering av mark samt värdering och prissättning av fastigheter upplåtna med 

tomträtt för småhus).  
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3.3.2 Bearbetningsmetod 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkribera innebär att noggrant 

skriva ner på papper det informanten sade under intervjun. Enligt Bryman & Bell 

(2013) är fördelen med att spela in och transkribera intervjuer är att det underlättar 

för att noggrant kunna analysera vad informanter sagt. Det är även möjligt att flera 

gånger gå igenom vad informanten sagt. Inspelningen kan även användas för att 

bemöta kritik såsom att analysen av materialet påverkats av de åsikter som forskaren 

har. 

3.3.3 Bortfallsanalys 

Totalt tillfrågades fyra stycken värderingsföretag. Ett värderingsföretag tackade nej 

till intervju eftersom de inte sysslade med värdering av mark eller fastigheter 

upplåtna med tomträtt. Resterande värderingsföretag tackade ja till en intervju.   

3.3.4 Validitet i intervjuerna 

Urvalet skall vara ändamålsenligt, de som skall intervjuas skall vara insatta i frågan. 

Intervjun skall dessutom vara anpassad efter undersökningens mål, 

problemformulering och teoretiska förankring (Dalen, 2015 s: 116-122).  Det är 

även viktigt att datamaterialet är trovärdigt och det kan ske genom att intervjuaren 

ställer relevanta och bra frågor samt ger informanten utrymme att ge utförliga svar 

på frågorna. Vid tolkning av intervjun med informanten är det viktigt att finna ett 

samband mellan olika svar från informanten men då gäller det att det informanterna 

berättat är tydligt och korrekt (Ibid).  
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4  Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från enkätundersökningen samt intervjuerna. 

4.1 Enkätundersökning 

Enkäter skickades ut till de kommuner som enligt tomträttsutredningen SOU 

2012:71 hade fler än 100 fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus. Totalt 

svarade 42 kommuner på enkäten, dock svarade 3 av dessa kommuner endast delvis 

på enkäten. 62 % eller 39 stycken av de tillfrågade kommunerna svarade på enkäten 

i sin helhet (se bilaga: 1). 

Det gick att friköpa i nästan 90 % av de tillfrågade kommunerna. En gemensam 

nämnare för 22 kommuner var att en viss procentsats av marktaxeringsvärdet 

tillämpades som friköpspris. Cirka 10 stycken av de tillfrågade kommunerna hade 

fastställda friköpspriser eller så beställde de en oberoende värdering för att 

bestämma tomtpriset. 2 stycken kommuner bestämde friköpspriset med hjälp av det 

avgäldsunderlag som användes vid omprövning av avgälden.  

4.1.1 Vad var bakgrunden till respektive prissättningsmetod? 

De flesta kommuner hade fått respektive prissättningsmetod genom ett politiskt 

beslut. Det gick även att se att prissättningsmetoden valts eftersom den exempelvis 

var enkel, rättvis, tydlig och transparent att använda. En kommun hade valt 

prissättningsmetoden med taxeringsvärde för att stimulera friköp tomträtt för 

småhus. En annan kommun skrev att de trodde att friköpspriset baserades på 

marktaxeringsvärdet eftersom det rent administrativt var smidigt.  

4.1.2 Vad fanns det för nackdelar med den valda 

prissättningsmetoden? 

Nackdelar med den valda prissättningsmetoden som många kommuner uppgav var 

att det blev ett för lågt försäljningspris och att fastigheten som var upplåten med 

tomträtt inte såldes till ett marknadsvärde. En kommun svarade att när kommuner 

säljer marken får de för lite betalt oavsett vilken prismetod som används eftersom 

det inte är en försäljning på en fri och öppen marknad.  

4.1.3 Vad fanns det för fördelar med den valda prissättningsmetoden 

Majoriteten av de tillfrågade kommunerna uppgav att fördelarna med den valda 

prissättningsmetoden var att det var en enkel modell, enkelt att räkna fram priset 

samt att det underlättade för administrationen. Några kommuner beställde en 

fristående värdering vilket de ansåg gav ett pris som följde marknaden. 
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4.1.4 Motsvarade försäljningspriset marknadsvärdet och kunde de 

olika kommunerna tillgodogöra sig markvärdesstegringen? 

De flesta kommuner ansåg att deras respektive kommuns försäljningspris inte 

motsvarade marknadsvärdet. En procentsats av marktaxeringsvärdet motsvarade 

inte marknadsvärdet och tomträttshavaren fick en rabatt. Marktaxeringsvärdet 

ansågs heller inte hänga med i prisutvecklingen. Två kommuner ansåg att det inte är 

rimligt att ta ut ett fullt marknadsvärde eftersom det inte är en försäljning på en fri 

och öppen marknad eftersom fastigheten som är upplåten med tomträtt bara kan 

försäljas till en enda person, det vill säga tomträttshavaren. Någon kommun låg lägre 

än den prisnivån som tillämpades vid omreglering.  

4.2 Intervjuer med värderingsföretag 

4.2.1 Värderingsföretag A 

Värderingsföretaget är nischat mot tomträtter, intrångsersättning, arrende och 

värdering av byggrätter. Värderaren berättade att företaget genomförde värdering 

av fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus i Stockholm samt dess 

kranskommuner. De uppdrag som kom in handlade inte om friköp utan om att 

bestämma ett markvärde inför fastställande av avgäld. Värderaren menade att det 

markvärde som bestäms kan kommuner eventuellt använda för att förhandla ett 

friköpspris. Ibland kan även ett friköp vara en möjlighet istället för att fastställa 

avgälden i domstol.  

Värderaren ansåg att det bästa sättet att bestämma värdet på en småhustomtfastighet 

upplåten med tomträtt är att göra en ortsprisundersökning, följaktligen att använda 

sig av ortsprismetoden. Värderaren ansåg att det fanns gott om ortsprismatrial på 

obebyggd mark. De svårigheter som kan finnas med att värdera fastigheter upplåtna 

med tomträtt är om det finns dåligt med jämförelseobjekt eller att det rör sig om ett 

udda objekt. Enligt värderaren var det ett acceptabelt sätt att använda 

marktaxeringsvärdet för värdering av en fastighet upplåten med tomträtt för 

småhus. Det poängterades även att kommunen inte tillgodogör sig hela markvärdet i 

och med försäljning av fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus. Värderaren 

spekulerade även i att fastigheter upplåtna med tomträtt var betungande för 

kommunen eftersom det krävde en hel del administration och därför ville 

kommunerna låta tomträttshavarna friköpa dessa. Sedan så hade flera kommuner så 

låga avgälder att de inte ens kunde eller ville tillgodogöra sig markvärdesstegringen.  
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Värderingsföretaget använde nästan bara ortsprismetoden när de värderade 

fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus. Han menade att det eventuellt skulle 

gå att använda produktionskostnadsmetoden om det finns få jämförelseobjekt. 

Avkastningsmetoden kunde eventuellt användas för att beräkna nuvärdet av framtida 

avgälder. Ortsprismetoden är dock den värderingsmetod som är mest 

användningsbar för värdering av fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus ansåg 

de. Motiven till att fastighet upplåten med tomträtt för småhus ofta säljs till ett lägre 

pris än vad som kan anses vara marknadsvärdet var enligt värderaren att kommuner 

inte vill hålla på med tomträtter längre, de tar inte ut full avgäld och då kan de lika 

gärna låta tomträttshavaren friköpa till ett lägre pris. Eftersom det inte finns någon 

marknad för fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus så går det bara att med 

utgångspunkt använda ortsprismetoden för värdering av fastigheter upplåtna med 

tomträtt för småhus. 

4.2.2 Värderingsföretag B 

Värderingsföretaget är ett av de största i branschen och två värderare på företaget 

intervjuades. Enligt en av värderarna finns det i Jordabalkens 13 kapitel  11 § en 

bestämmelse om att värdet på tomten skall uppskattas som om den vore obebyggd, 

dvs. tomten i ett avröjt skick. En ortsprisundersökning av obebyggda tomter skall 

därför göras. Värderarna menade att det inte fanns någon svårighet att använda sig av 

ortsprismatrial som inte var tomträtt eftersom att tolkningen av Jordabalken 13 

kapitel  11 § var att markvärdet skall bestämmas med vanligt ortsprismaterial där 

själva tomträttsupplåtelsen bortses ifrån. Värderarna menade även att det är en 

skillnad på friköpspris kontra marknadspris. Av en fastighet upplåten med tomträtt 

finns det bara en naturlig köpare dessutom betalas en årlig avgäld och därför är det 

inte naturligt att ta ut ett fullt marknadspris. Ett friköpspris kan inte överstiga 

marknadsvärdet utan snarare understiga marknadsvärdet. Det uppstår två olika 

frågor; den ena handlar om värdering och vad som är en rimlig värdering och den 

andra frågan berör den markpolitik som kommuner för.  

Den ena värderaren menade att om jordabalken 13 kap 11 §  tolkas ordagrant så får 

kommuner ta ut ett fullt marknadsvärde men kommunerna för inte den 

markpolitiken när det gäller friköpspris. Om kommunerna tar fler avgäldsfall till 

domstol så kan de eventuellt driva upp friköpspriserna. De svårigheter som finns 

med att värdera fastigheter upplåtna med tomträtt är således den kommunala 

markpolitiken som förs, själva värderingen av tomtmark är inget svårt i sig. 

Ortsprismetoden är den värderingsmetod som är mest optimal för värdering av 

fastigheter upplåten med tomträtt för småhus ansågs det.   
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De motiv som finns till att en fastighet upplåten med tomträtt för småhus säljs till ett 

pris lägre än marknadsvärde är att tomträttshavaren betalar en avgäld, det finns bara 

en köpare samt osäkerhetsförfarandet i domstolen. I slutänden blir det en politisk 

fråga, vill kommuner sälja till vad som är ett skäligt pris eller vad som är ett rimligt 

pris. Dock bör friköpspriset inte understiga det som går att få ut avgäldsmässigt. Ett 

pris som baseras på marktaxeringsvärdet blir ett slags schablonmässigt pris.  

En mer optimal värderingsmetod skulle vara att fortsätta att använda sig av 

marktaxeringsvärdet men för att få priset mer marknadsmässigt applicera ett index 

upp till en aktuell värdetidpunkt.  

Slutligen när det gäller prissättning av fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus 

så är det till en viss del en värderingsfråga men till stor del en politisk fråga. När 

kommuner hamnar på en marknadsmässig avgäldsnivå så kan kommuner först då få 

ett marknadsmässigt friköpspris.  

4.2.3 Värderingsföretag C 

Värderingsföretaget värderar fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus väldigt 

sällan. Det händer ibland och då sker värderingen i samband med en 

avgäldsreglering eller möjligen för friköpssituation. Värderingsföretaget värderar då 

fastigheten som är upplåten med tomträtt till marknadsvärdet, fastigheten i ett 

avröjt skick där inte tomträttsupplåtelsen beaktas. Värderarens tolkning av 

jordabalken kap 13  11 § är att en fastighet upplåten med tomträtt oavsett om det är 

för småhus eller kommersiellt ändamål skall värderas till marknadsvärde. Det som 

kan skilja för fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus är exempelvis det 

bostadssociala perspektivet vilket kan göras prisavdrag för. Vidare menade 

värderaren att det går att fråga sig om det skall tas hänsyn till när man sätter värdet 

eller räntan. 

De svårigheter som finns med att värdera fastigheter upplåtna med tomträtt för 

småhus är oftast bristfälliga ortspriser. Det som kan göras då är att använda priser i 

liknande områden eller använda sig av försäljningar av bebyggda fastigheter.  

När värderingsföretaget får in en värdering om en fastighet upplåten med tomträtt 

så tar de inte hänsyn till tomträttsupplåtelsen eller att det inte är en försäljning på en 

fri och öppen marknad. De värderar marken i ett avröjt skick samt bortser från 

tomträttsupplåtelsen. 
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När de gäller de olika värderingsmetoderna så kan i princip inte 

produktionskostnadsmetoden användas eftersom det inte finns någon koppling till 

marknadsvärdet. Avkastningsmetoden kan användas om ägaren vill veta vad 

fastigheten är värd för henne eller honom. Kommunen kan använda 

avkastningsmetoden för att räkna på vilken den framtida avkastningen blir. Dock ger 

denna värdering inte marknadsvärdet med marken i ett avröjt skick, utan värdet 

beaktande till belastningen av tomträttsupplåtelsen.  

Den mest optimala värderingsmetoden är att använda ortsprismetoden för att 

bedöma marknadsvärdet.  

Värderaren ansåg att det är acceptabelt att kommuner prissätter fastigheter upplåtna 

med tomträtt för småhus med hjälp av marktaxeringsvärdet. Dock blir inte detta 

något marknadsvärde och frågan är om det är rimligt. Nackdelen med 

taxeringsvärdet är att det bara är 75 % av marknadsvärdet. Taxeringsvärdet är ett 

schablonvärde som inte tar hänsyn till alla faktorer exempelvis såsom mikroläge. Det 

är acceptabelt att använda marktaxeringsvärdet i enhetliga områden, dock kan det 

slå fel i större restområden. En annan nackdel med taxeringsvärdet är att det ligger 

fast i 3 år. Sedan menade värderaren att det var intressant att beakta utgående 

tomträttsavgäld vid friköp. De borde vara skillnad i pris om tomträttshavaren har en 

väldigt förmånlig tomträttsavgäld som gäller i exempelvis 9 år framåt eller i 1 år till. 

Detta påverkar fastighetsägaren eftersom fastighetsägaren ser 9 år med dålig 

avkastning.  

De motiv som finns till varför fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus ofta säljs 

till ett lägre pris än marknadsvärdet är oftast politiska beslut och viljor. Vissa 

kommuner låter tomträttshavare friköpa för att bli av med de fastigheter de upplåtit 

med tomträtt och då gäller det att möta marknaden.  

Det finns ett samband mellan de rabatter kommuner ger och hur ränteläget ser ut. 

Idag går det att låna till en ränta som är lägre än avgäldsräntan. De som friköper är 

de som planerar att bo kvar. Värderaren har även sett ett ökat intresse att friköpa 

när räntorna är låga. Eftersom tomträttsavgälden är cirka 3 % är det bättre att 

friköpa och få en bolåneränta idag på cirka 2 %.  

När det gäller en optimal värderingsmetod förstår inte värderaren varför kommuner 

säljer ut sina fastigheter som de upplåtit med tomträtt. Fastigheterna som är 

upplåtna med tomträtt är en väldigt bra investering för kommuner. Kommuner 

skulle kunna ta bort sina rabatter de gör idag men dock sätta ett pris till en försiktig 

nivå.  

När det gällde marktaxeringsvärdet så finns det en viss osäkerhet kring detta 

eftersom det vid taxeringen inte är fokus på att hitta rätt marktaxeringsvärde utan 

det är snarare fokus på att hitta det totala taxeringsvärdet.  
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Anledning till varför kommuner använder marktaxeringsvärdet för prissättning av 

fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus är antagligen för att det är lätt och 

eftersom det har med markpolitik att göra vill politikerna inte tvista med sina 

väljare. Kommuner har i princip rätt att ta ut marknadsvärdet som friköpspris.  
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5  Diskussion 

I detta kapitel diskuteras valet av metoder samt en kritisk granskning av metoderna 

utöver det som nämnts tidigare i uppsatsen. Därefter diskuteras resultatet av 

studien.  

5.1 Diskussion av metod 

5.1.1 Enkäter 

Alla kommuner som hade över 100  fastigheter upplåtna med tomträtt enligt 

utredningen om tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) tillfrågades att besvara 

enkäten. Dock var det viktigt att tänka på att dessa 100 fastigheter upplåtna med 

tomträtt omfattades både av både ändamålen småhus, flerbostadshus och 

kommersiellt.Det kunde då bli ett bortfall då vissa kommuner endast hade ett fåtal 

fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus eller inga alls. Enkäten omfattade 

endast fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus. Det kunde även vara så att ett 

flertal av dessa sålts ut, vilket även det kunde medföra ett bortfall.  

Det fanns vissa svårigheter med att hitta kontaktuppgifterna till rätt tjänsteperson på 

respektive kommun som arbetade med tomträtter. Som beskrivs tidigare så 

skickades enkäten till kommuns kontaktmail när kontaktuppgifter till rätt 

tjänsteperson inte fanns på kommunens hemsida. 

Enkäterna hade både kvantitativa och kvalitativa variabler. Dock dominerade de 

kvalitativa variablerna. Genom att ha kvalitativa variabler så gick det att få en 

uppfattning om olika åsikter som tjänstepersoner på kommunerna hade. De 

kvantitativa variablerna användes för att få en bra bakgrundinformation om 

exempelvis antalet tomträtter en kommun har.  

En svårighet kring enkätmetoden var att vissa av de öppna kommentarerna var 

svårlästa, innehöll stavfel med mera som påverkade bearbetningen av de inkomna 

svaren.  

Flera av frågorna var så kallade frågor med öppna svarsalternativ. Öppna 

svarsalternativ medförde en arbetsammare bearbetning. Öppna frågor krävdes dock 

i denna enkät för att få svar på de frågor som var av betydelse för studien. 

Svarsfrekvensen på enkäterna bedöms dock som mycket god. 62 % eller 39 stycken 

av de tillfrågade kommunerna valde att svara på enkäten. Eftersom svarsfrekvensen 

var så pass god så bör trovärdigheten för enkäten vara acceptabel för studien.  
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Det gick inte att se direkt i enkäten vilken kommun som hade svarat på vad på de 

olika frågorna utan alla svar var anonyma. Dock fick respondenten svara på vilken 

kommun tjänstepersonen tillhörde i början av enkäten. Nackdelen att inte se vad de 

olika kommunerna hade svarat är att det inte går att utläsa vissa mönster i svaren. 

Eftersom svarsfrekvensen var god så bedöms inte bortfallet ha skapat någon 

osäkerhet i enkäten eller ha bidragit till felaktiga generaliseringar till 

målpopulationen.  

5.1.2 Intervjuer 

Intervjuerna visade sig vara ett bra komplement till enkäterna i studien. 

Värderingstjänstepersonernanen hade sakkunskap inom värderingsområdet och 

kunde förklara prissättning och värdering av fastigheter upplåtna med tomträtt för 

småhus på ett djupare plan. Sakkunskap om värdering gick inte att utläsa på samma 

sätt i enkäterna som skickades till kommunerna.  

Två av intervjuerna skedde genom ett personligt möte och den tredje intervjun 

skedde per telefon. Alla intervjuerna gav mycket nyttig information. De personliga 

mötena blev dock längre än telefonintervjun och fler synpunkter kom fram samt fler 

olika följdfrågor.  

När det gällde utformningen av frågorna så var målet att utforma frågorna så 

neutralt och icke ledande som möjligt. Vissa frågor kan dock upplevas som 

eventuellt ledande, exempelvis om kommunerna såg några svårigheter med att 

värdera fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus. Ordet svårigheter skulle 

eventuellt kunnat ha bytts ut mot ordet utmaningar. Anledningen till varför ordet 

svårigheter valdes var baserat på det som står skrivet i litteratur som tar upp att det 

finns ett flertal svårigheter med att värdera fastigheter upplåtna med tomträtt för 

småhus.  

Intervjuerna spelades in som tidigare nämnts och sedan transkriberades dessa. Att 

genomföra intervjuerna med en inspelning och påföljande transkribering 

underlättade bearbetningen.  

Ett värderingsföretag valde att inte ställa upp på en intervju eftersom de ansåg att de 

inte hade några kunskaper om värdering av mark och fastigheter upplåtna med 

tomträtt för småhus. 
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5.2 Diskussion av Resultat 

 Hur prissätter kommuner i Sverige fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus inför 

friköp och vilka eventuella utmaningar ser de kring värderingen?  

Det framgick genomgående att majoriteten av de tillfrågade kommunerna hade en 

prissättningsmetod av sina fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus som var 

baserat på en viss procentsats av marktaxeringsvärdet. Det framgick även att valet av 

prissättningsmetod oftast var grundat på ett politiskt beslut. Dock framgick inte vad 

som var bakgrunden till det politiska beslutet, vilket hade varit intressant att veta. 

Under denna studie har det inte gått att finna någon litteratur som närmare förklarar 

varför just de flesta kommuner har valt att ha en prissättningsmetod som baseras på 

marktaxeringsvärdet. En spekulation till varför en viss procentsats av 

marktaxeringsvärdet valts som friköpspris kan vara att det är en enkel metod att 

använda samt mer kostnads- och tidsbesparande än att beställa en fristående 

värdering för kommunerna. Marktaxeringsvärdet skall följa priserna på marknaden 

och det kan även vara en enkel anledning till varför kommuner använder sig av 

marktaxeringsvärdet. Enkätsvaren visade även att de tillfrågade kommunerna ansåg 

att prissättningsmetoden valts för att den bland annat var enkel, rättvis och tydlig.  

De nackdelar som framkom med de olika prissättningsmetoderna var framförallt att 

det oftast upplevdes som att det blev ett för lågt försäljningspris och att när 

kommunen säljer marken får de inte betalt fullt ut. Sedan var ett annat problem i 

vissa kommuner att marktaxeringsvärdet ligger fast i tre år och då blir det samma 

friköpspris under den tid då detta marktaxeringsvärde gäller. En tillfrågad 

tjänsteperson trodde att med att marknadsmässigt pris så skulle inte lika många 

friköpa.  

De fördelar som finns med respektive prissättningsmetod är att metoderna ofta var 

enkla och tydliga. Metoderna underlättar administrationen på kommunerna. Det 

påpekades även att det var enklare med en prissättningsmodell som inte krävde en 

fristående värdering vilket antagligen skulle leda till ökade kostnader och 

administration.  

Majoriteten av kommunerna ansåg att försäljningspriset inte fullt ut motsvarade 

marknadsvärdet. Här framkom även att det inte är rimligt att ta ut fullt pris 

eftersom marknaden är begränsad till endast tomträttshavaren samt att det inte är en 

försäljning på en fri och öppen marknad. Vidare ansåg flertalet tjänstepersonerna att 

kommunen inte tillgodogjorde sig den värdestegring som skedde på marken vid en 

försäljning. Slutligen går det att konstatera att ett genomgående mönster i enkäten 

var att de flesta kommuner ansåg att fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus 

såldes till ett för lågt pris men att det fanns ett flertal anledningar till varför 

fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus just säljs till ett lågt pris.  
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 Vad har värderingsföretag för syn på värdering och prissättning av fastigheter 

upplåtna med tomträtt för småhus? 

Det framkom att värderingsföretag använder ortsprismetoden när de värderar en 

småhustomträtt. Värdet av tomten bestäms i ett avröjt skick där själva 

tomträttsupplåtelsen inte tas hänsyn till. Majoriteten av värderarna gick efter 

jordabalken 13 kap 11 §  där det framgår att markvärdet skall bestämmas i ett avröjt 

skick. Värderingsföretagen tog inte heller hänsyn till att tomträttsmarknaden inte 

var en fri och öppen marknad under värderingen.  

Anledningen till varför fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus säljs till ett 

lägre pris var att det bara finns en köpare av en tomträtt, en årlig avgäld betalas samt 

att kommuner inte längre vill hålla på med tomträtter eftersom det genererar 

mycket administration.  

I slutändan går det att konstatera att värdering och prissättning av fastigheter 

upplåtna med tomträtt för småhus handlar om två olika aspekter vilket är värdering 

och den markpolitik respektive kommun väljer att föra. Enligt värderingsföretagen 

så skall en tomträtt värderas med ortsprismetoden till ett marknadsvärde men enligt 

markpolitiken så ges tomträttshavare oftast en rabatt vid friköp.  

 

 Har fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus ett marknadsvärde? 

Fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus kan säljas till ett marknadsvärde enligt 

den lagstiftning som finns idag i jordabalken och enligt det som framkommit under 

intervjuerna med värderingsföretagen. Men en småhustomträtt kan även säljas till 

ett pris som är under marknadsvärde, det är helt och hållet beroende på den 

markpolitik kommunerna vill föra. Det går även att se i de rättsfall som redogjorts 

för i uppsatsen att det är lagligt för kommuner att sälja fastigheter upplåtna med 

tomträtt för småhus till låga priser under marknadsvärde.  

Sedan är en stor fråga om fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus bör säljas till 

ett marknadsvärde eller inte, skall priset vara rimligt eller rättvist? 

Tomträttsmarknaden är ingen fri och öppen marknad eftersom det bara finns en 

köpare och en säljare. Ett marknadsvärde som friköpspris skulle i princip gå emot 

själva syftet med tomträtten vilket var att ge resurssvaga människor möjlighet att bo 

i egna hem. En tomträtt ger dessutom kommunen en inkomst i avgälder samtidigt 

som tomträttshavarna betalar en kommunalskatt. Många kommuner använder 

dessutom prismodeller med en rabatt för att minska den tunga administrationen som 

tomträtterna medför, dessa kommuner vill helt enkelt sälja ut sina tomträtter.  
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Det är således i praktiken upp till kommunerna vilket försäljningspris de vill ta ut på 

sina fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus. Vill kommuner ta ut ett högre 

försäljningspris så är det något som markpolitiken i varje kommun måste avgöra. 

Det kan även vara så att politikerna inte vill föra en alltför aggressiv markpolitik 

eftersom de skulle kunna tappa väljare och kommuninvånare som kan betala 

kommunalskatt. En annan spekulation är att ingen kommun vågar ta ut ett högre 

pris eftersom de då skulle skilja sig ur mängden från andra kommuner.  

Vidare är det är upp till varje kommun att bestämma vad de vill med sina 

tomträtter, vill de ha kvar fastigheter upplåtna med tomträtt för småhusna eller vill 

de inte det. Är syftet med tomträtterna att ta vara på värdestegringen på marken, ja 

då bör friköpspriset höjas. Vill kommunen inte hålla på med fastigheter upplåtna 

med tomträtt för småhus längre eftersom det medför mycket administration eller 

vill de inte gå emot det sociala syftet med tomträtten, ja då bör småhustomträtten 

säljas till ett rabatterat pris lägre än marknadsvärde.  

Slutligen rekommenderas att kommuner har en relativt enkel prissättningsmetod för 

fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus. Prissättningsmetoden bör antingen 

baseras på marktaxeringsvärdet eller något annat slags fast värde/pris. En fristående 

värdering inför varje friköp rekommenderas inte eftersom det med största 

sannolikhet kommer bidra till ökade kostnader och administration. Priset bör även 

sättas med försiktighet på grund av de faktorer som tidigare nämnts i uppsatsen, 

exempelvis avsaknaden av en fri och öppen marknad. Det bör slutligen inte vara 

rimligt att ta ut fullt marknadsvärde för småhustomträtten.  
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6  Slutsats 

Det kan konstateras att värdering och prissättning av fastigheter upplåten med 

tomträtt för småhus har två olika perspektiv. Det ena perspektivet är 

värderingsperspektivet och det andra är det markpolitiska perspektivet. 

Idag har de flesta kommuner utformat en markpolitik som innebär att fastigheter 

upplåten med tomträtt för småhus säljs till ett pris under marknadsvärdet samt att 

priset ofta är en viss procentsats av marktaxeringsvärdet. När det gäller 

värderingsföretagens syn så sker värderingen av fastigheter upplåtna med tomträtt 

för småhus genom att använda ortsprismetoden där värdet av tomten bestäms i ett 

avröjt skick med bortseende från tomträttsupplåtelsen. 

Det går att konstatera att kommuner har möjlighet att ta ut ett högre försäljningspris 

än vad de gör idag men frågan är om kommuner faktiskt bör göra det. En viktig del i 

varför det skulle vara riskabelt att ta ut ett högre försäljningspris är just 

komplexiteten av tomträttsmarknaden och att det faktiskt inte är någon fri och 

öppen marknad. Frågan om vad som är ett rätt försäljningspris är upp till varje 

kommun avgöra, där det gäller att väga de olika parternas intressen gentemot 

varandra.  

Det kan konstateras att markvärdet för en obebyggd tomtmark inte är lika för mark 

upplåten med tomträtt. Mark upplåten med tomträtt har ett lägre värde och den 

största orsaken är antagligen avsaknaden på en fri och öppen marknad.  

Som det ser ut idag är det väldigt förmånliga friköpspriser och det kan vara en orsak 

till att så många tomträttshavare väljer att friköpa. Förmånliga bolåneräntor som är 

lägre än avgäldsräntan gör det lönsamt att friköpa. Dessutom ser kommuner 

minskade administrationskostnader när de låter tomträttshavare friköpa. Samtidigt 

slipper tomträttshavaren osäkerheten kring stigande avgälder när ett friköp sker.  

Tomträtten skapades från början som ett socialt verktyg för att individer skulle ha 

möjlighet att bo i egna hem och synen på friköpspris har under hela tomträttens 

historia varit att ge ett rabatterat friköpspris. Att ta ut ett friköpspris som motsvarar 

marknadsvärde blir således att gå i mot det syfte tomträtten hade, det vill säga att ge 

resurssvaga människor möjlighet att bo i egna hem.  
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7  Framtida studier 

Det hade varit intressant att genomföra en liknande studie på kommersiella 

tomträtter och se hur värderingen och prissättningen skiljer sig gentemot fastigheter 

upplåtna med tomträtt för småhus. 

Vidare hade det varit intressant att utforma en ny generell prissättningsmetod som 

kan användas av alla kommuner där hänsyn tas till både kommunens och 

tomträttshavarens intressen. Jag skulle även önska att nästa statliga 

tomträttsutredning mer noggrant undersöker vad som är ett rätt friköpspris för 

fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus.  
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Bilaga 1: Enkätmail, enkätfrågor och svar  
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Fråga 1: Vilken kommun svarar du för? 
1. Trollhättan 

2. Boden 

3. Jönköping 

4. Strängnäs  

5. Nacka 

6. Malmö 

7. Kungälv 

8. Botkyrka 

9. Oskarshamn 

10. Halmstad 

11. Norrköping 

12. Tranemo 

13. Ekerö 

14. Fagersta 

15. Kalmar  

16. Örebro 

17. Finspång 

18. Varberg 

19. Västervik 

20. Göteborg 

21. Östersund 

22. Ängelholm 

23. Klippan 

24. Karlskoga  

25. Härjedalen 

26. Arboga 

27. Mönsterås 

28. Lidingö  

29. Landskrona 

30. Karlshamn 

31. Luleå kommun 

32. Hallstahammar 

33. Upplands-Bro 

34. Gävle 

35. Stockholm   

36. Nykvarn 

37. Helsingborg 

38. Nynäshamn 

39. Eskilstuna  

40. Karlstad 
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41. Kristianstad 

42. Uddevalla  

 

 

  

Figur 1: Fråga 2 

  

Figur 2: Fråga 3 
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Figur 3: Fråga 4 

 

 
Annat:  

 Fastslagna friköpspriser som bygger på 75 % av marktaxeringsvärdet 

 Grundavgift 68000 kronor plus 66 kr/kvm tomtyta, sista siffran 

indexuppräknas varje år. 

 Ett politiskt beslut för cirka 15-20 år sedan baserat på ett lågt friköpspris  

 Vid försäljningstillfället gällande tomtpris 

 Tomträtten har Statens Fastighetsverk och de är de som frisäljer och 

bestämmer priset. Kommunen fördelat tomter men ekonomiskt sker mellan 

tomträttsägaren och Statens Fastighetsverk 

 Marknadsvärde 

 85% av marktaxeringsvärde (MTV) efter avdrag för VA-anslutning (enl. 

SKV riktvärdesbelopp) samt trädgårdsanläggning (10% av MTV). 

  

Fråga 5: Vad är bakgrunden till att er kommun valt denna 
prissättningsmetod? 

 Politisk viljeinriktning 

 Vet ej.  

 Schabloniserad och enkel metod. 

 Enkelt, enhetligt, upplevs spegla fastighetsvärdet väl, accepterat bland 

tomträttshavarna, förutsägbart, kostnadsbesparande. 

 Eftersom Stockholm stad har fler tomträtter i vår kommun än vad vi har 

själva och de har använt marktaxeringsvärdet som utgångsläge har det varit 

naturligt att gå på det. 

 Beslut av kommunfullmäktige 
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 Under 2014 fattades ett beslut i Kommunstyrelsen att anta en ny formel för 

hur vi beräknar försäljningspriset av en tomträtt. För småhustomter 

bestämdes att räkna på 73 % av marktaxeringsvärdet från 2009. 

 Vet ej, politiskt beslut taget innan jag började min tjänstgöring i kommunen 

 Det politiska beslutet tog hänsyn till att de tomträtter, i ett 

sommarstugeområde, som då berördes, cirka 240 st inte skulle säljas med 

marknadsmässigt pris. Man bestämde tre olika nivåer beroende på 

strandtomt, strandnära samt inte strand/strandnära. Man ansåg att 

merparten av stugorna hade uppförts av den enskilde och endast den 

enskilde var part, alltså inte marknaden i övrigt också.  

 Beslut i kommunfullmäktige 

 Vet ej 

 För att all kommunal mark i Östersunds kommun säljs på marknadsmässiga 

grunder. Vi är varken marknadsledande eller bidragande till "dumpning" av 

markpriser. Vi försöker att motsvara marknadens efterfråga. 

 Jag kan tänka mig att politikerna har valt denna metod då prissättningen 

följer markvärdet dvs man kan ha denna betalningsmodell under många år 

vilket innebär att de som har tomrätter vet i förväg spelreglernan. 

Långsiktigt hållbart system 

 Finns ett KS-beslut sedan 1994. 

 Eftersom vi själva inte har några tomträtter 

 Tomträtten infördes som ett komplement till äganderätten till en fastighet. 

Ett av dess syften var att främja egnahemsbebyggelse. För att göra detta 

möjligt upplät kommunerna sin mark för bostadsbyggnation till en låg 

kostnad. Ett av tomträttens syften är också att markägaren ska tillförsäkras 

en avkastning på markens värdestegring. 

 Politiskt beslut, i övrigt ingen kunskap om varför. 

 Tidigare användes en oberoende värdering utförd för 15 år sedan som 

årligen räknades upp med KPI. Ändrade förhållanden gjorde att det uppstod 

orättvisor i värderingen i dagsläget. Därför infördes en ny modell 2016 

vilken uppfattas som mycket enklare att förklara för köparen och ansvaret 

för värderingen överförs till Skatteverket. 

 Svag bostadsmarknad/låg omsättning på fastigheter 

 Politiskt beslut (bifogar  kommunfullmäktiges handling i ärendet). 
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 Det är en enkel metod som är lätt för köparen/tomträttshavaren att förstå 

och de kan också enkelt beräkna priset själva. Det är en metod som är 

schablonmässig, men som ger lika förutsättning för samtliga som väljer att 

friköpa. När friköpsprinciperna antogs tittade man på hur vissa andra 

kommuner gått till väga för att räkna fram friköpspris. 

 Enkel, rättvis, tydlig och transparent  

 Vet ej 

 Tomträttsutredningen föreslår ett pris som understiger taxeringsvärdet, dvs 

är lägre än vad en obebyggd villatomt skulle kosta, och med hänsyn till läget 

på den enda tomträtt som inom den senaste tiden varit aktuell till försäljning 

så vill vi ha "ryggen fri" till varför vi säljer så "billigt". 

 Vet ej. Men en gissning är väl att det rent administrativt är smidigare och 

rättvisare att bara basera det på marktaxeringsvärdet.  

 Historiskt politiska 

 Avgäldsunderlaget består av ett fastställt markvärde för olika hustyper 

(friliggande/kedjehus/radhus) inom olika områden i Gävle. Markvärdet 

grundar sig på erlagda köpeskillingar inom området, byggnadstyp, 

tomtstorlek och marktaxeringsvärdet. Prissättningsmetoden är framtagen av 

konsult och känns genomarbetad och "rättvis". 

 Vi ansåg att det visar ett värde satt av Skatterverket och som till viss del 

följer marknadsvärdeutvecklingen. Att det skulle vara så beslutades av vår 

Kommunfullmäktige.   

 Har "ärvt" metoden från Södertälje och ej sett någon anledning till 

förändring. 

 För att inte priset ska kunna ifrågasättas 

 Enkelhet.  Tydlighet 

 Kommunen vill ha en enkel beräkningsmetod och stimulera friköp av 

fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus, marktaxeringsvärdet har 

bedömts vara ett bra utgångsvärde. Tomträttshavaren har betalat både VA-

anläggningsavgift och anlagt trädgård och får därför avdrag för det.  

 
 
Fråga 6: Vad finns det för nackdelar med den prissättningsmetod 
er kommun har? 

 Ser inga nackdelar 

 Lågt försäljningspris 

 Vet inga nackdelar 

 Inget 
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 Tomträttshavaren får köpa sin tomträtt lite för billigt. 

 Friköpspriset kan stiga rejält då taxeringsvärdet på flera platser i kommunen 

stigit mycket de sista åren.  

 Ser inga direkta nackdelar då den gör mig som tjänsteman opartisk. 

nackdelarna hittas istället på andra tomträtter (ej småhus) där vi blandar i 

marknadsvärderingar. Det enda jag kan komma på är att vissa som har 

tomter med "sämre" lägen än grannarna där taxeringsvärdet inte har vägt in 

detta, kan tycka att prissättningen är orättvis. 

 Vet ej! 

 Nackdelen var väl att kommunen inte fick de stora inkomster som kunnat bli 

med marknadsmässigt pris. Men nu återstår endast någon enstaka tomt att 

sälja. Med marknadsmässigt pris skulle merparten än i dag inte friköpa. 

 Generella markvärden tillämpas över större områden. Markvärden skilja sig 

(relativt) mycket inom områdena... 

 Tomträttsavgälden omförhandlas var 10:e år ungefär. Om tomträttshavaren 

är intresserad av att friköpa tomträtten och denna förfrågan inkommer i 

slutet av tomträttsperioden och priserna i kommunen har gått upp under 

denna 10 års period kan priset uppfattas väldigt högt i förhållande till 

avgälden.  

 Jag ser ingen nackdel. 

 Vet inte. 

 Nej 

 Kan upplevas att försäljningen sker för billigt, då taxeringsvärdet är 75% av 

skatteverkets bedömda marknadsvärde. 

 Vi har inte upplevt några nackdelar än. Med ökad detaljering i den centrala 

fastighetsinformationen kommer noggrannheten i värderingen att öka med 

ökad rättvisa som följd. 

 Friköpspriset är kopplat till MTV ett visst år, vilket gör att friköpspriset inte 

följer med utvecklingen. 

 Att kommunen inte får fullt ersättning eftersom det är en viss rabatt (men o 

andra sidan hade kanske färre friköpt). 

 En tomträttshavare får ett förmånligare pris än vad en köpare av en 

obebyggd villatomt i övrigt skulle kosta på den allmänna marknaden. 

 Ser inga nackdelar.  

 Nackdelen generellt med tomträtter är att man "säljer" marken men inte får 

betalt. Det är för billigt, helt enkelt oavsett vilken prissättningsmetod man 

använder. Det är inte jämförbart med försäljning på fri och öppen marknad. 
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 Marktaxeringsvärdet har stigit kraftigt de senaste åren. Detta ger ett 

förhållandevis högt friköpspris. 

 Vi säljer ut kommunala marktillgångar till ett rea-pris. Vilket gör att vi 

förlorar pengar på våra anläggningar.  

 Ingen överensstämmelse mellan värdering i samband med omreglering och 

friköp 

 Vi ser inga nackdelar 

 Den släpar efter när marknaden stiger. 

 Schablonmetod - kan slå fel. 

 Vi säljer för 75% av marknadsvärdet, har tidigare gått på taxeringsvärdet 

 Missar det senaste marknadsvärdet 

 Kommunen får inte aktuellt marknadsvärde för marken. 

 
Fråga 7: Vad finns det för fördelar med den prissättningsmetod er 
kommun har? 

 Eftersom det inte finns någon uttalad vilja att sälja tomträtterna är priset 

neutralt i förhållande till avgäldsunderlaget. Det blir alltså neutralt i 

förhållande till tomträttshavarens alternativkostnad vid beslutet om fortsatt 

tomträtt kontra friköp. 

 Enkelt att komma fram till beloppet.  

 Lättbegriplig, snabb att hantera, upplevs rättvis 

 Se tidigare svar. 

 Det är enkelt att administrera. 

 Lika för alla i ett område då taxeringsvärdet följer marknadspriserna 

 Tydlighet och enkelhet. Tomträttsinnehavaren kan själva räkna ut och förstå 

friköpspriset.  

 Priset är dessutom förmånligt i och med att man har beslutat att räkna på 

2009 års marktaxeringsvärde. 

 Tydligt, lätt att beräkna! 

 Se svar ovan. Bara några tomter kvar som inte friköpts. 

 Lätt att tillämpa 

 Vi behandlar våra tomträttshavare likadant i alla försäljningar. Vi följer 

marknaden. En opartisk värdering medverkar till likvärdig prissättning som 

inte baseras på ett taxeringsvärde som kan vara missvisande. Det är inget 

tvång att köpa loss sin tomträtt, man kan själv avgöra om det är ekonomiskt 

fördelaktigt att friköpa marken.  

 Långsiktigt förutsägbar. Alla vet reglerna 
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 Enkel hantering. 

 Enkelt för kommunen. Markens taxeringsvärde uppdateras med jämna 

mellanrum och vill en tomträttsinnehavare påverka friköpspriset finns det en 

möjlighet ( om än liten ) att tex. sänka taxeringsvärdet genom att påvisa 

belastningar genom tex. korsande ledningsrätter etc. 

 Transparent och enkelt. 

 För handläggningen är det enkelt med en prismodell istället för en värdering 

av varje fastighet. 

 Enkel att räkna fram. 

 Det är rättvist och tydligt för alla.  

 Man har en oberoende värdering att luta sig på. 

 Det blir en service till medborgarna som innehar tomträtterna. Rent 

ideologiskt följer det väl också i linje med grundtanken bakom tomträtterna. 

Det vill säga att möjliggöra för resurssvaga människor att kunna äga ett hus.  

 Enkel modell 

 Metoden känns rättvis då priset inte enbart grundar sig på 

marktaxeringsvärdet. 

 Det finns ett "känt" pris och det går att förutse vad det blir.  

 Schablonmetod - enkel och förutsägbar. Kräver inte så mycket 

administration. 

 Oberoende värdering kan ej ifrågasättas på samma sätt 

 Metoden är enkel och ger inte extra kostnader som annars kunde ha uppstått 

vid tex. värderingar. 
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Figur 4: Fråga 8 

 

 

 
Nej, om nej varför? Utveckla i rutan nedan 
 

 50 % av marktaxeringsvärdet är långt ifrån faktiskt markvärde. 

 Svårt att tala om markvärde för en bebyggd tomt. Vidare reducerar vi 

marktaxeringsvärdet till 65 % vilket gör att vi troligen hamnar under 

marknadspriset för det mesta. 

 Men fullt marknadsvärde är inte rimligt att ta ut eftersom marknaden är 

begränsad till en enda person, nämligen tomträttshavaren. Någon annan kan 

inte kommunen sälja fastigheten till. 

 Då vi säljer till 70 % av marktaxeringsvärdet så är det deffinitivt inte ett 

marknadspris. 

 De ligger strx under marknadsvärdet 

 Vi utgår från marktaxeringsvärdet från 2009. Med tanke på prisutvecklingen 

sedan dess får priset anses vara subventionerat 

 Se svar ovan. Baserades på ett politiskt beslut, som tog stor social hänsyn. 

 Är ett taxerningsvärde. Schablon, i vissa fall ej motsvarar marknadsvärdet. 

 Taxeringen hänger inte med i prisutvecklingen. 

 Vi har en rabatterad modell som utgår i från marktaxeringsvärdet och inte 

marknadsvärdet. 

 Vi säljer tomträtten till ett reducerat pris (60 % av marktaxeringsvärdet året 

före friköpet) sedan år 2000. 

 Det är inte en försäljning på en fri och öppen marknad. Se vidare i 

tomträttsutredningen. Fördelen med att sälja är framförallt att kommunen 

slipper framtida administration 

 Vi säljer ut dem till 40 % av marktaxeringsvärdet.  
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 Ligger lägre än den prisninvå vi tillämpar vid omreglering  

 Stockholm tar betalt med 50% av marktaxeringsvärdet 

 Vi säljer för 50 % av marktaxeringsvärdet. 

 Vi säljer för 75% av marknadsvärdet 

 Vi har politiskt beslut på 50 % av marktaxeringsvärdet året före friköpet. 

 Kommunen vill stimulera till friköp av fastigheter upplåtna med tomträtt för 

småhus och ger därför en rabatt med 15% på underlaget. 

 
 

 

Figur 5: Fråga 9 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Underlag för intervjuer med värderingsföretag 

Mitt namn är Senny Ennerfors och jag studerar lantmätarprogrammet med 

ekonomisk/juridisk inriktning på högskolan i Gävle. För tillfället skriver jag på 

uppdrag av Södertälje kommun mitt examensarbete. Examensarbetet behandlar 

ämnet prissättning av fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus inför friköp i 

Södertälje kommun. En del i studien innebär att undersöka hur olika 

värderingsföretag ser på värdering av fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus 

och mark med byggnader på ofri grund.  

 

 

1. Hur går ni till väga när ni får in ett uppdrag att värdera en småhustomträtt? 

2. Finns det några svårigheter med att värdera fastigheter upplåtna med 

tomträtt för småhus?  

3. Hur tycker ni prissättning med hjälp av marktaxeringsvärdet fungerar för 

värdering av fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus? 

4. Hur tycker du att ortsprismetoden fungerar för värdering av fastigheter 

upplåtna med tomträtt för småhus? 

5. Hur tycker du att avkastningsmetoden fungerar för värdering av fastigheter 

upplåtna med tomträtt för småhus? 

6. Hur tycker du att produktionskostnadsmetoden fungerar för värdering av 

fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus? 

7. Vilken värderingsmetod är mest optimal att använda för värdering och 

prissättning av fastigheter upplåtna med tomträtt för småhus?  

8. Vad tycker du det finns för motiv till att en tomträtt ofta säljs till vad som 

kan anses vara ett lägre pris än marknadsvärdet?  

9. Har du några idéer på hur en mer optimal värderingsmetod för 

småtomträtter skulle kunna se ut?
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Bilaga 3: Rättsfall angående värderingsmodeller för friköp  

RÅ 1995 ref.7  
Klaganden anförde att Västerås kommuns värderingsmodell för friköp av tomträtt med 

ändamål småhus otillbörligt gynnande den enskilda (tomträttshavaren) och stred mot 

likställighetsprincipen. Klaganden ansåg att tomträtten såldes till ett för lågt pris samt 

ansåg att försäljningspriset skulle motsvara marknadsvärde. Västerås kommun hade 

bestämt att försäljningspriset skulle motsvara nuvärdet av framtida avgälder och det fanns 

även en spärrgräns som gjorde att tomträttsmarken inte kunde säljas till lägre än 30 % av 

gällande marktaxeringsvärde. Klaganden ansåg även att prissättningsmetoden medförde en 

förmögenhetsförflyttning från det allmänna till den enskilda, vilket var fel eftersom 

tomträttsmarken utgjorde en förmögenhetstillgång för kommunen. 

Dåvarande Lantmäteriverket gav ett yttrande i fallet. De angav att central fråga var om 

värderingen av en fastighet upplåten med tomträtt ska ske med bortseende från 

tomträttsupplåtelsen eller inte samt att svaret på denna fråga berodde på vad som var 

syftet med värderingen. Lantmäteriverket ansåg att om syftet med värderingen var 

underlag för friköp så skulle tomträttsupplåtelsen beaktas. De ansåg även att det var 

olämpligt att värdera tomträttsfastigheter utifrån köp av fastigheter som inte omfattades av 

tomträtt. De menade även att det knappast fanns någon marknad för tomträtter eftersom 

det bara fanns en potentiell köpare av tomträtten det vill säga tomträttshavaren. 

Lantmäteriverket menade även att vid analys av marknadsvärde på fastighet upplåten med 

tomträtt är det av intresse att studera de faktorer som skapar ett värde ur de bägge 

parternas perspektiv.  

Domstolen dömde till kommunens fördel och avslog kärandens klagan. Domstolen gick på 

kommunens och Lantmäteriverkets linje det vill säga att det bara fanns en köpare av 

tomträtten samt att tomträttsupplåtelsen måste beaktas vid en värdering. Domstolen 

konstaterade vidare att fastigheter upplåtna med tomträtt ofta leder till ett pris som är 

väsentligt lägre än ett långsiktigt avkastningsvärde sett ur kommunens perspektiv.  
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Kammarrätten i Stockholm Mål nr 7035-07  
Den klagande angav att Stockholm stad sålde sina fastigheter upplåtna med tomträtt för 

småhus till ett för lågt pris vilket innebar en förmögenhetsförlust för Stockholm stad. 

Stockholm stad anförde Lantmäteriverkets bedömning från mål Rå 1995 ref. 7 i sitt 

bemötande av klagan. Stockholm Stad menade att Västerås kommun hade en 

prissättningsmodell som gav ett lägre värde eller ett väsentligt lägre värde än det 

långsiktiga avkastningsvärde sett ur kommunens perspektiv och det måste inneburit 

kapitalförluster för Västerås kommun. Stockholm stad anförde dock att detta inte var 

olagligt enligt domen i mål: Rå 1995 ref.7. 

Det var en väsentlig fråga hur marknaden värderar en friköpt fastighet i förhållande till en 

tomträtt. Kammarrätten dömde enligt prejudikatet i mål Rå 1995 ref.7. det vill säga att 

vid bedömning av värdet på tomtmark upplåten med tomträtt måste man ta hänsyn till att 

det inte finns någon öppen marknad för tomträtter eftersom det endast är 

tomträttshavaren som kan köpa tomträtten. Bara för att en kommun får en lägre ersättning 

än markens taxeringsvärde eller långsiktiga avkastningsvärde ur kommuns perspektiv 

innebär det inte att kommunen på ett otillbörligt sätt gynnat någon enskild. För att 

enskilda tomträttsinnehavare skall anses ha gynnats otillbörligen krävs att de därigenom 

tillförts en värdeökning som är högre än priset de får betala för marken. 

 


