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Sammanfattning 

 
Vid förvärv av en fastighet kan det vara aktuellt att använda klyvning för att 
genomföra en överlåtelse istället för en traditionell överlåtelse. Genom detta 
förfarande kan stämpelskatt undvikas. En liten andel av en fastighet förvärvas 
till marknadsmässigt pris och stämpelskatt betalas för förvärvet. Därefter 
kommer delägarna av fastigheten överens om hur marken ska fördelas och 
vilken ersättning som ska utgå. Delägaren med en liten andel kommer få ett 
större markområde än vad som är rimligt i förhållande till ägarandelen. För 
den ersättning som utgår i samband med förrättning blir inte stämpelskatt 
aktuell. Konsekvensen blir att delägaren med en liten andel får ett stort 
markområde till ett högt värde, men betalar bara stämpelskatt för den 
köpeskilling som utgick vid förvärvet av den lilla andelen.  

Syftet med denna studie är att ytterligare öka kunskapen kring hur 
undvikandet av stämpelskatt används genom klyvning.  

Tidigare examensarbete har granskat hur vanligt förekommande klyvning är 
för att undvika stämpelskatt mellan tidsperioden 2003 - 2013. 
Finansdepartementet har presenterat en utredning kring frågan samt förslag på 
ändringar i lagen för att sätta stopp på användandet av bland annat klyvning för 
att undvika stämpelskatt. Vår studie granskar hur vanligt det är att klyvning 
används för att undvika stämpelskatt under tidsperioden 2016 - 2017.  

Metod för att samla data var studie av förrättningsakter, intervjuer med 
sakkunniga inom det valda området samt en granskning av SOU 2017:27 Vissa 
frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.  

Resultatet av studien visar på en ökning av klyvningar för att minska 
stämpelskatt. Vanligast var att en andel på 1/1 000-del förvärvas av en juridisk 
person i en storstadsregion. En ändring av Lag om stämpelskatt vid 
inskrivningsmyndigheter för att inkludera förvärv genom fastighetsbildning 
förespråkas i studien. 

 

 

Nyckelord: klyvning, skatteplanering, skatteplikt, stämpelskatt.  
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Abstract 
 
When acquiring a property, a partition can be used instead of a traditional 
transfer of land. A small share is purchased at market price and stamp duty is 
paid. Then the co-owners reach an agreement regarding how the property 
should be divided and what compensation should be paid out. The co-owner 
with a small share will receive a larger lot than they should with regards to 
their share of the ownership. The compensation that is paid out within the 
cadastral procedure is not subjected to stamp duty. The consequence is that 
the owner with a small share has received a large property with a high value 
but only paid stamp duty on the purchased price of the small share. 

The purpose of the study is to increase the knowledge of how stamp duty is 
avoided by using property formation.  

Previous thesis researched how common partition to avoid stamp duty was 
during the period 2003 - 2013. The department of treasury released a public 
inquiry with suggested changes to subject partition to stamp duty. This study 
researched how common the use of partition to avoid stamp duty during the 
period 2016-2017.  

The methods used in this study to collect data was to review cadastral dossier, 
interview experts in the field and examine SOU 2017:27 Vissa frågor inom 
fastighets- och stämpelskatteområdet.  

The result of this study shows that the use of partition to avoid stamp duty has 
increased. The most common share was 1/1 000 that was acquired by a 
juristic person in conurbations. A change of Lag om stämpelskatt vid 
inskrivningsmyndigheter to include acquisitions made with property formation is 
suggested in the study.  

 

 

Keywords: partition, tax planning, tax liability, stamp duty.  
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Förord 

 

Med detta examensarbete avslutar vi våra studier på lantmäteriprogrammet 
med ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle.  

Vi börja med att tacka vår handledare Ulf Tingelöf för hans stöd och bidrag i 
arbetet. Vi vill även tacka samtliga personer som tagit sig tid och ställt upp på 
intervjuer som bidragit till fördjupade kunskaper inom ämnet. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra kamrater i ”källargänget” för bibehållen god 
anda.  
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Förkortningar 
 

FBL  Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 

IL Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 

JB  Jordabalken (SFS 1970:994) 

Prop.  Proposition 

SFS  Svensk författningssamling 

SL  Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 
(SFS 1984:40) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 

Förklaringar 

Arkivsök  Webbaserad tjänst som tillhandahåller ett 
digitalt arkiv av förrättningsakter, 
detaljplaner och historiska kartor i 
Sveriges alla kommuner förutom 
Stockholms kommun. 

Graderingsvärdering Värdering som endast tar hänsyn till rent 
markvärde, utan byggnader eller skog 
med mera.  

Juridisk person  Part i form av ett bolag, en förening, en 
kommun eller liknande. 

Klyvningsfastighet  Ursprunglig fastighet som genomgår 
klyvning, avregistreras efter klyvning. 

Klyvningslott  Del av klyvningsfastighet, kommer efter 
förrättning utgöra egen fastighet. 

Legalisering Sämjedelning ges rättslig verkan, erkänns 
som fastighetsbildning. 

Skatteförrättning  Förrättning vars syfte är att minska 
skattekostnad. 

Sämjedelning  En form av privat fastighetsbildning.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 30 mars 2017 presenterade Finansdepartementet utredningen Vissa frågor inom 
fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27). Utredningen syftade till att bland 
annat undersöka hur fastighetsbildningsåtgärder kan användas för att kringgå den 
lagstadgade stämpelskatt som tas ut vid beviljad lagfart. I utredningen konstateras att 
förrättningar för att kringgå stämpelskatten, även kallat skatteförrättningar, har ökat 
över tid. Finansdepartementet har hittat att fastighetsbildning kan användas på två 
olika sätt för att kringgå stämpelskatt. Dels fastighetsreglering enligt 5 kap. 
fastighetsbildningslagen (FBL), där antingen en överenskommelse läggs till grund 
eller där ett köpeavtal används som grund för regleringen, dels klyvning enligt 11 
kap. FBL. Vidare undersökte Finansdepartementet med hjälp av Lantmäteriet hur 
vanligt förekommande skatteförrättningar är i fem olika kommuner. Det framgår 
inte ifall det är klyvning eller fastighetsreglering som undersöks. Därefter drar den 
utsedda kommittén slutsatsen att en lagändring för att sätta stopp för 
skatteförrättningarna bör ske. Kommittén föreslår att skatteplikt för förvärv av fast 
egendom genom fastighetsbildningsåtgärder ska införas.  

Annika Selander genomförde år 2013 examensarbetet Klyvning för att minska 
stämpelskatt. I arbetet undersöktes klyvningsakter i 13 av Sveriges 21 län från och 
med 2009 fram till den 18 oktober 2013. Utöver det har även Västra Götaland, 
Skåne och Stockholm län granskats under en 10-årsperiod från och med 2003.  

Klyvning är en typ av fastighetsbildning som kan användas för att undvika 
stämpelskatten. Först sker ett köp av liten andel i en fastighet och vidare sker en 
klyvning där en större andel erhålls via överenskommelse (Selander, 2013). Detta är 
ett tillvägagångssätt som uppnår samma ändamål som vid traditionell överlåtelse, 
men stämpelskatten undviks eftersom skatten betalas på den lilla andel som 
förvärvas. I examensarbetet skriver Selander (2013) att det inte finns någon 
anledning att genomföra en lagändring på grund av att förvärv av liten andel i 
samband med klyvning förekommer i så pass liten utsträckning, men om 
användandet av klyvning som metod för att undvika stämpelskatt skulle öka i 
framtiden är behovet av en lagändring större.  

Att stämpelskatt undviks genom att använda fastighetsbildning är ett relativt nytt 
fenomen konstaterar Selander (2013). År 2012 genomfördes tre klyvningar för att 
minska stämpelskatten och år 2013 genomfördes fem stycken. Selander genomförde 
sin granskning för fem år sedan, 2013. Den enda undersökningen som har utförts 
efter det är i samband med framtagandet av utredningen Vissa frågor inom fastighets- 
och stämpelskatteområdet och då undersöktes bara fem olika kommuner. För att få en 
aktuell bild av fenomenet bör en ny och mer omfattande granskning ske. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ytterligare öka kunskapen kring hur 
stämpelskatt undviks genom klyvning. Studien har använt följande frågeställningar: 

- Hur används klyvning för att undvika stämpelskatt? 

- Hur vanligt förekommande är det att klyvning används för att undvika 
stämpelskatt? 

- Vilka alternativa lösningar finns det för att förhindra att stämpelskatt undviks 
genom klyvning? 

1.3 Avgränsningar 

I examensarbetet kommer fokus ligga på klyvningar som baseras på en 
överenskommelse enligt 11 kap. 9 § FBL. Klyvningar som baseras på tvång anses 
inte kunna ligga till grund för skatteförrättningar. Enbart förrättningar där minst en 
delägare har en del i en fastighet som är mindre än 1/20-del innan klyvning kommer 
att granskas. Detta eftersom delägarna vill ha så stor ekonomisk vinst som möjligt 
och då borde minst en av delägarna äga en liten andel. Studien kommer att omfatta 
tidsperioden 2016-01-01 till och med 2017-12-31 för att återge en tidsaktuell bild 
av problematiken. Tidsperioden valdes även på grund av den begränsade tid som 
finns att genomföra granskningen. 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

2 Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt redogör fakta, vad lagstiftaren har konstituerat och tidigare gjord 
forskning om det aktuella ämnet. Den teoretiska bakgrunden ger en grundläggande 
kunskap och en helhet som läsaren sedan kan jämföra med den nya forskningen. 

2.1 Fastighetsbildning 

Genom fastighetsbildning kan fastighetsindelning och fastighetsgränser ändras, 
fastigheter ombildas samt nybildas (Julstad, 2018). Fastighetsbildning sker genom 
förrättning enligt FBL och handläggs av lantmäterimyndigheten. Genom 
fastighetsreglering kan fastighetsindelning förändras utan att någon fastighet 
nybildas. Fastigheter nybildas i samband med avstyckning, klyvning och 
sammanläggning.  

2.1.1 Historik 

De första nedskrivna bestämmelserna kring markägande och skiftesverksamhet finns 
i landskapslagarna. Innan 1200-talet fanns endast landskapslagarna i muntlig form 
vilket gör det svårt att veta hur de var utformade innan denna tidsperiod. Från 1400-
talets mitt gällde Kristoffers landslag i hela riket. Regler kring överlåtelse av jord 
hittades i jordabalken och regler kring markanvändning låg under byggningabalken. 
Reglerna kring hur mark får fördelas har ändrats genom historien där olika 
skiftesreformer har bidragit till att fastighetsindelningen ser ut som den gör i 
dagsläget. Vid införandet av FBL föreslogs tre nya institut; klyvning, avstyckning och 
sammanläggning. Klyvning ersatte klyvningsskifte vilket är en form av laga skifte. 
Avstyckning och sammanläggning är som tidigare institut med samma namn (Prop. 
1969:128). 

2.1.2 Lämplighetsvillkor 

När en fastighet nybildas eller ombildas fordras att de allmänna lämplighetsvillkoren 
är uppfyllda för att fastighetsbildning ska få genomföras. Reglering kring detta 
återfinns i 3 kap. FBL. 

3 kap. 1 § FBL 

”Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir 
med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för 
sitt ändamål. Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning 
och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten ska användas 
för bebyggelse, ska den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp. 
Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas eller 
ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål 
inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med 
hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än 
genom fastighetsbildning.” 
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Varaktigt lämpat för sitt ändamål betyder att fastigheten ska ha lämpliga geologiska 
samt topografiska förhållanden det vill säga lämplig mark samt terräng. Även hänsyn 
till god miljö således buller, föroreningar och andra störningar ska beaktas. 
Fastighetsbildningen får inte heller försvåra fastighetens tänkta ändamål (Ekbäck, 
2012). Vidare tas hänsyn till naturförhållanden, omständigheter, byggnader och 
anläggningar (Prop. 1969/128). Dessutom enligt prop. 1989/90:151 eftersträva 
god boendemiljö. 

Tillgång till väg ska beaktas i tillgängligheten till fastigheten och det inte är ett direkt 
krav enligt (Prop. 1969:128). 

Fastigheter som används till bebyggelse ska innehålla godtagbara anordningar för vatten och 
avlopp (Prop. 1989/90:151). 

Varaktig användning för sitt ändamål betyder att fastigheten bör användas kontinuerligt 
under en längre tid (Prop. 1969:128). 

Fastighetsbildning får inte initieras om det istället kan tillgodoses på något annat sätt än 
fastighetsbildning. Enligt prop. 1969:128 kan det vara åtgärder som är tillfälliga, 
exempelvis nyttjanderättsavtal. 

2.1.3 Ersättningsregler enligt FBL 

Det finns två tillvägagångssätt som berör ersättningsreglerna i FBL, dels 
tvångssituation och dels överenskommelse. 

2.1.3.1 Tvång 

Mark som tas i anspråk och nyttjas för det allmänna intresset kallas markåtkomst. 
Vid en sådan tvångssituation ska i regel en ersättning utgå till den som avstår mark 
(Sjödin, 2016). Sjödin (2016) skriver även att ersättningen beräknas utifrån 
skillnaden mellan den andel i odelade fastighetens marknadsvärde och 
marknadsvärdet av den lott delägaren tilldelas. Vanligtvis överstiger det totala 
värdet av utdelade lotter värdet av den odelade fastigheten, vilket innebär att det 
oftast uppkommer en vinst som fördelas mellan delägarna och beräknas efter 
respektive andel i klyvningsfastigheten.  

2.1.3.2 Överenskommelse 

Vid överenskommelse mellan parter kan regler kring ersättning och vinstdelning 
frångås. Istället utgår den ersättning som parterna avtalar sinsemellan. Det är sådana 
situationer som granskas i denna studie.   
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2.2 Klyvning 

2.2.1 Allmänt 

Klyvning är en typ av fastighetsbildning som kan tillämpas på fastigheter som innehas 
med samäganderätt, alltså med två eller fler ägare till fastigheten. Klyvning får sökas 
av en eller flera delägare till fastigheten. Det är tillräckligt att enbart en delägare 
ansöker för att en klyvning ska kunna prövas av Lantmäteriet (Julstad, 2018).  

En fastighet kan klyvas tvångsvis, men det är också möjligt för sakägare att komma 
överens om hur klyvningen ska genomföras. Fastigheten delas upp till nya fastigheter 
som motsvarar varje ägares andel och samtidigt upphör den ursprungliga fastigheten 
enligt 11 kap. 1 § FBL. Det är alltid en hel fastighet som delas i samband med 
klyvning enligt Julstad (2018). Inom klyvningen tar förrättningslantmätaren beslut 
om vilken ersättning som ska utgå. Här är det möjligt för sakägare att komma 
överens om ersättningsbeloppet.  

Rothermich (2002) redovisar i sin forskning en tydlig bild över hur klyvning 
fungerar samt dess innebörd. Vid klyvning flyttas äganderätten från ett gemensamt 
ägande till ett enskilt ägande där varje ägare förfogar över sin egen fastighet. Vidare 
innebär detta att gemensamma intressen i den ursprungliga fastigheten försvinner. 

2.2.2 Så används klyvning för att minska stämpelskatt 

För att kunna använda klyvning för att minska stämpelskatt måste först en 
samägande situation uppstå. En liten andel förvärvas i anslutning till att ansökan om 
klyvning lämnas in. När samägande av fastigheten uppstår ansöker parterna om 
klyvning. Till ansökan bifogas en överenskommelse där det framgår bland annat hur 
klyvningslotterna ska se ut, vilken ersättning som ska utgå och hur eventuella tvister 
ska lösas. När ansökan har inkommit tar förrättningslantmätare ställning till om 
klyvningen kan genomföras samt om klyvningslotterna uppfyller de 
lämplighetsvillkor som finns i 3 kap. FBL samt att ingen panträttshavare påverkas 
negativt av överenskommelsen. Klyvningslotter läggs ut enligt vad parterna kommit 
överens om. 



 

 
6 

Fastigheten Åbo ägs av Aktiebolag A som önskar att sälja merparten av fastigheten. 
Fastigheten har ett marknadsvärde på 100 000 000 kronor. Aktiebolag B önskar 
förvärva del av fastigheten för att exploatera den. En andel på 1/1 000 säljs till 
aktiebolag B som betalar 100 000 kronor för andelen. Stämpelskatten för en juridisk 
person är 4,25 % vilket gör att för köpet utgår en stämpelskatt på 4 250 kronor. 
Delägarna ansöker om att Åbo 1:1 ska klyvas och har en överenskommelse till 
grund. Parterna har yrkat på att det ska utgå 74 900 000 kronor som ersättning 
inom förrättningen. Parterna yrkar också på hur lotterna ska fördelas. Resultatet blir 
att Aktiebolag B har förvärvat en fastighet med marknadsvärdet 75 000 000 kronor, 

men har enbart betalat 4 250 kronor i 
stämpelskatt. Hade förvärvet skett genom ett 
traditionellt köp hade en stämpelskatt på 3 
187 500 kronor utgått. Genom att använda 
sig av köp av en liten andel har aktiebolag B 
minskat stämpelskatten med 3 183 250 
kronor. 

Figur 1 – Schematisk bild över klyvningsprocessen för att minska stämpelskatt. 

2.2.3 Vilka fastigheter får klyvas? 

Huvudprincipen är att fastigheter som innehas med samäganderätt får klyvas. Andel i 
fastighet får också klyvas ut om det framgår av köpehandlingen att andelen ska skiljas 
från fastigheten enligt 11 kap. 2 § FBL. För att en andel ska kunna klyvas, enligt 11 
kap. 2 § FBL, måste ansökan om klyvning ha gjorts inom sex månader från 
avtalsdatum.  

 

Åbo 
1:3 

Ägare: Aktiebolag B 

Åbo 1:2 
Ägare: 

Aktiebolag A Åbo 1:1 
Ägare: Aktiebolag A 999/1000 

Aktiebolag B 1/1000 

Åbo 1:1 
Ägare: Aktiebolag A 
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En fastighet som har tillkommit genom sämjedelning får också delas med hjälp av 
klyvning istället för legalisering som framgår i Lag om införande av 
fastighetsbildningslagen 17 § (SFS 1970:989). Sämjedelning är en fastighet tillkommer 
genom privat fastighetsbildning. Sämjedelning som är gjord före år 1962 kan 
genomgå legalisering. Legalisering har alltid företräde framför klyvning om någon av 
parterna begär det. Sämjedelning kan återgå genom att parterna träffar en 
överenskommelse om att så är fallet. När en sämjedelad fastighet klyvs anses det 
vara en sådan överenskommelse som träffas. Senast i samband med 
klyvningsförrättningen måste någon part yrka på att deras lott ska legaliseras istället 
för att klyvas enligt Bonde, Dahlsjö & Julstad (2017). 

2.2.4 Lottläggning 

En särskild lott ska läggas för varje delägare som yrkar det enligt Lantmäteriet 
(2017). Lotter kan också läggas gemensamt för de delägare som yrkar på det. Om 
delägare inte har yrkat på något läggs en gemensam lott ut för dessa. Klyvning får 
enligt 11 kap. 3 § FBL endast äga rum ifall en lott kan läggas ut för den delägare som 
har begärt det. En delägare som har fått en egen lott kan inte också ha del i en 
gemensam klyvningslott. Det är inte möjligt att ersätta en delägare med en lott som 
enbart består av ekonomisk ersättning, enligt Lantmäteriet (2017a). Detta på grund 
av att varje lott måste kunna bilda en egen fastighet eller kunna sammanläggas. 
Ovanstående gäller inte när Lantmäteriet tar initiativ till klyvning. Vid lottläggning 
måste klyvningslotterna uppfylla lämplighetsvilkoren i 3 kap. FBL. 

2.2.5 Rättigheter 

2.2.5.1 Tomträtt 

En fastighet som belastas med tomträtt får inte genomgå klyvning framgår det av 11 
kap. 3 § FBL om inte delägarna till fastigheten och tomträttshavaren avtalat om att 
tomträtten ska avse en av klyvningslotterna.  

2.2.5.2 Servitut och nyttjanderätter 

En av konsekvenserna med klyvning är att klyvningsfastigheten upphör att existera. 
Det innebär att rättigheter som belastar eller ligger till förmån för fastigheten också 
påverkas. Klyvningen innebär att det kommer vara en ny fastighet som är härskande 
eller tjänande, men inte att själva innehållet i rättigheterna påverkas enligt Julstad 
(2018).  
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Om fastigheten belastas av en nyttjanderätt eller servitut som är lokaliserat tolkas 
utifrån 7 kap. 27 § 1 st. JB att belastningen kommer ligga på de klyvningslotterna 
som belastningen är lokaliserad till. Vidare gäller att lokaliserade nyttjanderätter och 
servitut kommer efter klyvningen att belasta samtliga klyvningslotter. När 
rättigheter gäller till förmån för fastigheten fördelas rättigheten mellan 
klyvningslotterna enligt 11 kap. 5 § FBL. Rättigheterna kan tilldelas flera fastigheter 
gemensamt, det innebär att servitut kan gälla till förmån för flera klyvningslotter 
eller enbart en av lotterna enligt Julstad (2018). Av Lantmäteriet (2017a) framgår 
det att servitut kan nybildas i samband med klyvning, men bara mellan de olika 
klyvningslotterna. 

2.2.5.3 Panträtt 

När en fastighet delas genom klyvning ska inteckningar som gällde i 
klyvningsfastigheten efter förrättningen gälla gemensamt i samtliga klyvningslotter 
enligt 6 kap. 11 § JB, alltså har fastigheterna blivit gemensamt intecknade. 
Gemensamma inteckningar kan lyftas från någon eller några fastigheter genom så 
kallad relaxation skriver Flodin (2014). Relaxation kräver att samtliga 
fastighetsägare ansöker om det. Utöver att samtliga fastighetsägare ansöker krävs 
också att panträttshavare medger relaxationen enligt 22 kap. 11 § JB. Vidare 
framgår det av paragrafen att om fastigheten där panträtten ska kvarstå har andra 
rättigheter med sämre rätt krävs även medgivande från dess rättighetshavare.  

2.2.6 Samfälligheter 

Fastighetens andel i samfälld mark ska fördelas mellan de olika klyvningslotterna 
enligt 11 kap. 4 § FBL. Andelen i samfälligheten fördelas mellan de olika 
klyvningslotterna, men andelen kan också i sin helhet tilldelas en klyvningslott. I 
samband med klyvning kan även samfälligheter nybildas om ändamålet är av 
stadigvarande betydelse samt inte kan tillgodoses på annat sätt. Enligt Lantmäteriet 
(2017a) finns det inget som hindrar att en hel fastighet läggs ut som samfälld vilket 
innebär att klyvningslotterna blir andelsfastigheter. Mark som inte kan fördelas 
mellan de olika klyvningslotterna på grund av svårigheter att värdera marken eller 
att värdet är så lågt att det inte förefaller rimligt att värdera den, kan läggas som 
samfälld för klyvningslotterna enligt 11 kap. 6 § 2 st. FBL. 
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2.2.7 Värdering 

I samband med klyvning kan en graderingsvärdering göras för att bedöma att 
förändringen i fastighetsindelningen inte innebär en avsevärd olägenhet enligt FBL 
11 kap. 4 § FBL. Graderingsvärde har sitt ursprung från 1700-talet. Marken 
graderades genom att ett jämförelsevärde tilldelades, det möjliggjorde bedömning 
av olika markslag samt av mark med olika avkastningsförmåga. Syftet med 
graderingen är att mäta hur mycket en fastighet bidrar med vid ändrad 
fastighetsindelning skriver Sjödin (2016). Hur graderingsvärdet ska fastställas 
regleras i 11 kap. 4 § FBL som hänvisar vidare till 5 kap. 9 § FBL. Lantmäteriet 
(2017a) skriver att en graderingsvärdering också kan ligga till grund för planering av 
marktilldelning. I 5 kap. 9 § 2 st. FBL framgår det att graderingsvärdet ska 
bestämmas med särskild hänsyn till områdets avkastnings- och marknadsvärde. 5 
kap. 9 § 3 st. FBL säger att graderingsvärdet ska grundas på område i obebyggt 
skick. Enligt Lantmäteriet (2017a) ska det långsiktiga avkastningsvärdet få en 
avgörande betydelse, men att i den praktiska tillämpningen snarare är vanligt att 
bedömningen av graderingsvärdet grundar sig på marknadsvärdet. 

Ersättning mellan delägare ska enligt 11 kap. 8 § FBL följa samma bestämmelser som 
finns i 5 kap FBL. Om värdet av klyvningslotterna inte stämmer överens med den 
andel delägare har i klyvningsfastigheten ska ersättning utgå i form av pengar enligt 5 
kap. 10 § FBL. Sjödin (2016) säger att det som ersätts är skillnaden mellan delägares 
andel i den odelade fastighetens marknadsvärde och marknadsvärdet på den 
klyvningslott som delägaren blir tilldelad. Normalt sett blir klyvningslotternas totala 
marknadsvärde högre än marknadsvärdet för den odelade klyvningsfastigheten vilket 
gör att en vinst har uppstår. Vinsten som uppstår bör fördelas efter hur stor andel 
varje delägare ägde i klyvningsfastigheten.  

2.2.8 Dispositionsfrihet 

I 11 kap. 9 § FBL finns regler för hur delägare till en klyvningsfastighet kan göra 
undantag från 4 §, 7 §, samt 8 §. Om en klyvning genomförs genom 
överenskommelse måste en prövning av 5 kap. 18 § FBL göras för att säkerställa att 
panträttshavare inte påverkas negativt av klyvningen. Lantmäteriet (2017a) skriver 
att en överenskommelse enligt 11 kap. 9 § FBL kan vara antingen skriftlig eller 
muntlig om den framförs till Lantmäteriet. Om överenskommelsen innebär en 
avvikelse i graderingsvärdet som regleras i 11 kap. 4 § FBL måste en 
överenskommelse vara skriftlig. 
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2.3 Stämpelskatt 

Enligt Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, från och med nu SL, är 
stämpelskatt en skatt eller avgift som erläggs staten för bland annat förvärv av fast 
egendom, tomträtt samt inteckning i fast egendom. Undantaget stämpelskatten är 
bodelning och arv av fast egendom. I regel är även gåva undantaget stämpelskatten, 
men endast i de fall då ersättningen understiger 85 % av taxeringsvärdet, 5 § SL. 
Syftet med stämpelskatten är att täcka de offentliga utgifterna. De register som förs 
finansieras genom särskilda avgifter och inte genom stämpelskatten i sig (SOU 
2017:27). 

2.3.1 Historik 

Stämpelskatt, även kallad stämpelavgift, infördes i Sverige i mitten på 1600-talet. 
Termen kommer ursprungligen från stämplat papper som staten tillhandahöll mot 
betalning och dessa papper hade en officiell stämpel som krävdes för vissa avtal 
skulle anses som giltiga (SOU 1983:8).  

Systemet ändrades med tiden, handlingarna försågs under en period med 
stämpelskattsmärken, men numera används dessa sällan (SOU 1983:8). Idag är det 
Lantmäteriet som är beskattningsmyndigheten, enligt 3 § SL, och tillhandahåller 
handlingar för att erhålla stämpelskatten. 

2.3.2 Stämpelskatt och klyvning 

I 4 § SL nämns de skattepliktiga förvärv av fast egendom. Överföring av fast 
egendom genom klyvning omfattas inte av den lagregleringen och är därmed inte 
stämpelskattepliktigt.  

2.3.3 Skattesats 

Stämpelskatten beräknas vanligtvis på köpeskillingen av en fastighet eller på 
taxeringsvärdet på föregående år. Av 8 § framgår det att stämpelskatten för fysisk 
person är 1,5 % av fastighetens värde och för en juridisk person är skatten, med ett 
få undantag som inte nämns här, 4,25 %. 

Exempel 

Du som fysisk person köper en fastighet med en köpeskilling på 100 000 kronor. 
Fastighetens taxeringsvärde är 200 000 kronor. Vid köp beräknas stämpelskatten på det 
högsta värdet mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet, i detta fall taxeringsvärdet. Du 
kommer att få betala 1,5 % av 200 000 kronor i stämpelskatt, alltså 3 000 kronor. 

2.3.4 Lagfart 

Enligt 20 kap. 1 § JB ska lagfart sökas på köp av fast egendom. Skatteplikten träder 
in när lagfartsansökan beviljas enligt 25 och 4 §§ SL.  
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2.3.5 Omsättning 

När stämpelskattsutredningen författades år 1983 uppgick stämpelskattintäkterna 
under kalenderåret 1981 upp till 1,24 miljarder kronor. År 2017 uppkom den totala 
omsättningen av stämpelskatten till 11,8 miljarder kronor (Lantmäteriet, 2017b). 

 

2.4 Samägande 

Samägande innebär ett gemensamt ägande av egendom, i detta fall en fastighet. Av 4 
kap. 8 § JB framgår det att den som förvärvat andel i fastighet och det inte finns 
något villkor att fastigheten ska utbrytas, t.ex. genom klyvning, innehas fastigheten 
med samäganderätt mellan delägarna. Samäganderättslagen blir därmed tillämplig.  

Enligt 1 § Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt där två eller flera är samfällt ägare av en 
fastighet, får var och en del av fastigheten. Vidare i 2 § nämns att för att kunna 
förvalta fastigheten krävs samtycke mellan delägare, men undantagsvis när det gäller 
att bevara fastighetens skick. Vid oenighet, enligt 3 §, kan en god man utses för att ta 
hand om fastighetens förvaltning samt dess nyttjande. 7 § beskriver att en delägare 
som har ansökt om försäljning av fastighet, men annan delägare vill fastighetsbilda 
genom klyvning måste denna delägare framföra detta innan domstolen avgjort 
frågan. Alltså har klyvning förtur framför försäljning. 

Genom klyvning kan samägandet upphöra. Delägare kan vid tillfälle besluta om att 
använda en fastighetsbildningsåtgärd för att exempelvis klyva fastigheten enligt 11 
kap. 1 § FBL. 

 

2.5 Tidigare forskning 

I artikeln Tax evasion in Sweden 2002–2013: interpreting changes in the rot/rut deduction 
system and predicting future trends undersöker Ceccato och Benson (2016) hur 
ändringar i rot- och rutavdraget har påverkat undvikandet av skatt.  I artikeln skriver 
Ceccato och Benson (2016) att skattefusket minskade internationellt mellan 
perioden 2002 – 2009 och började därefter visa tecken på att öka igen. Skattefusket 
i Sverige följer inte samma trend utan började först år 2006 och fortsatte även efter 
2013. Detta ska enligt dem bero på införandet av rot- och rutavdraget. 
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Davidoff och Leigh (2013) har undersökt effekterna av stämpelskatt på 
fastighetspriser, i artikeln How Do Stamp Duties Affect the Housing Market?, med hjälp 
av information från fastighetsförsäljningar i Australien under en period på 13 år. 
Davidoff och Leigh (2013) skriver att en ökning av stämpelskatten med 10 % 
innebär att försäljningspriserna minskar med 3 %. Minskningen i försäljningspriserna 
täcker in hela ökningen av stämpelskatten vilket visar på att en ökning av 
stämpelskatten enbart drabbar säljaren. Utöver minskningen i försäljningspriserna 
konstaterar också Davidoff och Leigh (2013) att omsättningen av fastigheter också 
minskade. Första året minskade omsättningen med 3 %, men över en 3-årsperiod 
innebar en 10 % ökning av stämpelskatten en minskning av omsättning med 6 %. 

Rothermich (2002) har i sin artikel Partitioning Real Property redogjort för olika 
situationer som uppstår vid klyvning av fastigheter samt vad klyvning innebär för att 
göra läsaren mer familjär med klyvning. Klyvning innebär att intressen i gemensam 
fastighet upplöses och delas. Äganderätten ändras från ett gemensamt ägande till att 
varje delägare får ensam äganderätt över en egen fastighet. Rothermich (2002) 
klargör vidare vissa vardagliga myter kring klyvning som saknar bakgrund. I artikeln 
skriver Rothermich (2002) att klyvning ofta framställs som en tidskrävande process 
som tar år att slutföra, men i intervju med advokater i Kalifornien handlade det 
enbart om månader. Rothermich (2002) skriver att det är en myt att fastigheter som 
säljs i samband med klyvning ofta har ett lägre försäljningspris. Om 
marknadsförhållandena är optimala, det finns gott om köpare samt att finansiering är 
tillgänglig finns det inte någon anledning att tro att klyvning skulle påverka priset. 

Handlandet att undvika att betala skatt finner Degl’lnnocenti och Rablen (2016) 
ökar när sannolikheten för revision och översyn är tillräckligt låg, alltså minskar 
skatteundvikande när revision är aktuellt och närvarande.  

Selander (2013) genomförde ett examensarbete som syftade till att granska bland 
annat hur vanligt förvärv av liten andel och klyvning var och ifall gällande lagstiftning 
borde ändras. I examensarbetet kom Selander (2013) fram till att klyvning används 
för att undvika stämpelskatt, men Selander tyckte inte att det var motiverat att 
genomföra en lagändring på grund av den lilla omfattningen. 
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I examensarbetet Tredimensionell fastighetsbildning för att minska stämpelskatt 
undersöker Ek och Lundskog (2016) hur förekommande det är att 3D-
fastighetsbildning används för att minska stämpelskatten och vilka konsekvenser det 
får. I examensarbete konstateras att tillvägagångssättet kan se olika ut. I två av fallen 
avstyckades en 3D-fastighet, därefter överfördes mark från stamfastigheten till 
styckningslotten. I ett annat fall användes utöver avstyckning och fastighetsreglering 
även klyvning. Genom att granska förrättningsakter och genomföra intervjuer har 
Ek och Lundskog (2016) dragit slutsatsen att en konsekvens av 3D-förrättningarna är 
att fastigheter kan bildas som inte hade varit möjlig genom traditionell 
fastighetsbildning vilket möjliggör skatteförrättningar. I examensarbetet konstaterar 
Ek och Lundskog (2016) att den svenska staten gått miste om 148 168 800 kr mellan 
tidsperioden 2004-2014 till följd av 3D-fastighetsbildning för att minska 
stämpelskatt. 

Magnusson (2005) undersökte i sitt examensarbete Fastighetsreglering eller lagfart? hur 
fastighetsreglering användes för att minska stämpelskatt vid köp av fastighet. I 
examensarbetet undersökte Magnusson (2005) lagtext, examensarbeten samt 
genomförde en studie av lantmäteriförrättningar. I slutsatser skriver Magnusson 
(2005) att fastighetsreglering används för att minska stämpelskatten och att det är 
vanligast förekommande för jord- och skogsbruksfastigheter. I intervjuer med 
mäklare framkom att 50–70 % av förvärven av jord- och skogsbruksfastigheter 
genomfördes med fastighetsreglering, enligt Magnusson (2005). 
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3 Metod 

För att besvara studiens frågeställning och samla in relevant data genomfördes 
intervjuer, en granskning av förrättningsakter samt en granskning av en statlig 
utredning.  

En intervju kan dels vara kvalitativ och dels kvantitativ (Harvey, 2011). Författaren 
rekommenderar en kvalitativ intervjumetod eftersom den ger respondenterna 
möjlighet att ge svar utifrån egna erfarenheter. Vi kommer använda oss av den 
kvalitativa metoden för vi anser den är mest lämplig i vårt fall för att besvara 
frågeställningen. Vi anser att kvalitativa intervjuer är lämplig på grund av att det är 
förhållandevis få förrättningslantmätare som har genomfört en klyvning för att 
minska stämpelskatt. 

Semi-strukturerade intervjuer har genomförts. Denna typ av intervjumetod är, för 
att samla in kvalitativa data, generellt den vanligaste metoden (DiCicco-Bloom & 
Crabtree, 2006). Intervjuerna genomfördes med förrättningslantmätare som har 
tagit beslut i granskade klyvningsakter för att se om de har märkt några mönster i 
hur klyvning används för att undvika stämpelskatt under utvald tidsperiod. Utöver 
förrättningslantmätare har också sakägare i utvalda förrättningar intervjuats. Enligt 
Chenail (2011) bör en testintervju genomföras innan de faktiska intervjuerna görs 
för att säkerställa att intervjufrågorna inte påverkas av de som genomför studien. 
Intervjuer genomfördes över telefon samt mail, istället för personlig träff, men det 
kommer inte påverka kvalitén av insamlade data enligt Sturges och Hanrahan 
(2004). Fördelen att använda sig av mail är att personer som annars hade haft svårt 
att delta på grund av t.ex. bristande tid kan nås enligt James (2017). 

För att vidare besvara frågeställningarna genomfördes en granskning av samtliga 
klyvningar i Sverige. Granskningen utfördes med hjälp av Arkivsök. Arkivsök är en 
webbaserad tjänst som tillhandahåller ett digitalt arkiv av förrättningsakter, 
detaljplaner och historiska kartor i Sveriges alla kommuner förutom Stockholms 
kommun. För att komma åt akter i Stockholms kommun kontaktades 
Stadsbyggnadsexpeditionen med en förfrågan om att få ut klyvningar som utfördes 
mellan 2016-01-01 till och med 2017-12-31 samt där minst en delägare ägde en 
andel som 1/20-del eller mindre.   

Lantmäteriet tillfrågades om deras möjligheter att hitta de klyvningsakter som 
stämde med uppsatta kriterier för potentiella skatteförrättningar Lantmäteriet 
tillhandahöll femton akter som uppfyllde uppsatta kriterier varav vi sedan kunde 
bedöma att fem var skatteförrättningar. Vid kontroll av Skånes län gjorde vi dock 
bedömningen att en manuell komplettering krävdes på grund av att Lantmäteriets 
urval missat ett flertal akter som borde matchat uppsatta kriterier. Därför gick vi 
med hjälp av Arkivsök igenom samtliga klyvningar i Sverige gjorda under perioden. 
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Klyvningar som baseras på överenskommelse och där minst en av delägarna äger en 
andel som är 1/20-del eller mindre kommer att granskas närmare. 1/20-del valdes 
eftersom delägarna vill ha så stor ekonomisk vinst som möjligt och då borde minst 
en av delägarna äga en liten andel. 

För att avgöra om en klyvning ska anses utgöra en skatteförrättning har 
klyvningslotternas area jämförts med varandra. Om klyvningslottens area-andel 
avvek med mer än 50 % jämfört med den andel som blivande fastighetsägare äger i 
klyvningsfastigheten, om fastighetsägaren äger 1 % bör inte area-andelen vara större 
än 1,5 %, bedömdes det i denna studie handla om en klyvning med avsikt att 
undvika stämpelskatt. 50 % har valts på grund av att det i 11 kap. 4 § FBL framgår 
att en klyvningslott inte får under- eller överstiga delägarens andel i fastigheten, se 
mer i avsnitt 2.1, samma formulering finns i 5 kap. 8 § FBL. I Markåtkomst och 
ersättning skriver Sjödin (2016) att en jämkning uppåt 20-25 % borde kunna tillåtas. 
För att kompensera för osäkerhet i bedömningen har gränsen på 50 % valts. Akterna 
har även att delats upp utifrån vilket län de har skett i. 

Utredningen Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet har granskats för att 
ge en överblick av alternativa lösningar på problematiken med att klyvning används 
för att minska stämpelskatt. 

3.1 Etiska aspekter 

Det ska råda ett rättvist och trivsamt klimat inom forskningen och därför ska etiska 
frågor beaktas. Ingen ska behöva känna sig utpekad och kränkt för det den har uttalat 
sig om. Vid intervjuer har frivillighet och sekretess beaktats, det vill säga inga 
personuppgifter uppges utan medgivande. De som har intervjuas har fått 
information om detta och samtyckt vid deltagande. 
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4 Resultat 

4.1 Granskning av klyvningsakter 

Totalt hittades 540 stycken förrättningsakter varav 67 stycken uppfyllde kriterierna 
med övre gräns på 1/20-del, överenskommelse samt inom den angivna 
tidsperioden. Nio stycken förrättningsakter kunde inte nås genom Arkivsök. Av de 
67 akterna bedömdes 53 stycken vara skatteförrättningar och de resterande fjorton 
stycken utgjorde inte skatteförrättningar eller var svårbedömda. 
Stadsbyggnadsexpeditionen tillhandahöll fem akter.  

4.1.1 Andelar 

För att minska stämpelskatten förvärvas i första steget en liten andel i 
klyvningsfastigheten. Vanligast var att en andel på 1/1 000-del förvärvades i 
fastigheten, men det förekom även större och mindre andelar som framgår av figur 
2. Den minsta andelen som förekom var 1/1 000 000-del, och den största andelen 
var 1/20-del. Det är inte ovanligt att det förekommer flera delägare som äger en 
lika liten andel i samma klyvningsfastighet.  

Figur 2 - Fördelning av andelar i klyvningsfastigheten. Den minsta andelen i varje förrättning anges. 

4.1.2 Ägarförhållande 

Akterna har granskats för att se om det är en fysisk eller en juridisk person som äger 
en liten andel i fastigheten. Utöver det har även skillnad gjorts för 
bostadsrättsföreningar, övriga juridiska personer som aktiebolag och ekonomiska 
föreningar. I över 90 % av fallen ägdes en liten andel av en juridisk person som inte 
är en bostadsrättsförening. Fysiska personer har inte förekommit i någon av 
klyvningsakterna. 

1/1 000
45%

1/100
33%

1/10 000
8%

Övriga
14%
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Figur 3 - Fördelning av ägarförhållanden. 

4.1.3 Utebliven stämpelskatt 

Totalt bedömdes det ha genomförts 58 stycken klyvningar med syfte att minska 
stämpelskatten, se tabell 1. I samtliga klyvningar var sakägare juridiska personer 
såsom till exempel bostadsrättsföreningar, aktiebolag och ekonomiska föreningar. 
Den totala ersättningen som utgick inom förrättningarna uppgick till 1 637 654 306 
kronor. Av den totala summan har 1 602 460 196 kronor betalats av aktiebolag, 
ekonomiska föreningar eller liknande. Resterande 35 194 110 kronor betalades av 
bostadsrättsföreningar. I 16 av de 58 förrättningarna har ingen ersättning utgått 
inom förrättningen. 

Genom att anta att den ersättning som utgick inom förrättningen hade varit det 
belopp som skulle utgått vid ett traditionellt köp kan den uteblivna stämpelskatten 
beräknas. Stämpelskatt för juridiska personer är 4,25 % och 1,5 % för 
bostadsrättsföreningar.  

1 602 460 196 * 0,0425 + 35 194 110 * 0,015 = 68 632 470  

Med detta som bakgrund kan den uteblivna summa stämpelskatt beräknas till 68 632 
470 kronor. 

Juridiska 
Personer

91%

BRF
5%

Blandat
4%
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4.1.4 Sammanfattning 

Figur 4 - Fördelning av klyvningar för att minska stämpelskatt efter län. 

Klyvning med liten andel förekom i 10 av 21 län. Det var vanligast att klyvning för 
att minska stämpelskatt förekom i storstadsregionerna kring Stockholm, Göteborg, 
och Malmö, se figur 4. I Skåne län utgjorde klyvningar med liten andel över en 
tredjedel av alla genomförda klyvningar under tidsperioden, se tabell 1.  

Tabell 1 - Antal bedömda skatteförrättningar, antal klyvningar samt hur stor ersättning som utgått.  

*Totala antalet klyvningar inkluderar inte klyvningar som skett i Stockholms kommun.  

 

 

  

Län 

Antal 
skatteförrättningar 

under 2016 

Antal 
skatteförrättningar 

under 2017 

Totala antalet 
klyvningar 
under 2016 

Totala antalet 
klyvningar 
under 2017 

Ersättning 
(kronor) 

Blekinge 1 0 8 2 5 978 000 
Halland 2 1 10 8 2 420 195 

Jönköping 2 2 9 10 29 495 000 
Kronoberg 1 0 6 8 Ingen ersättning 

Skåne 7 7 22 15 452 835 338 
Stockholm* 10 6 36 30 765 237 381 

Uppsala 1 0 6 6 18 608 316 
Västra Götaland 8 7 47 49 363 080 076 

Örebro 0 1 8 7 Ingen ersättning 

Östergötland 1 1 8 8 Ingen ersättning 

SUMMA 33 25 160 143 1 637 654 306 

Stockholm
28%

Skåne
24%

Västra Götaland
26%

Övriga
22%
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4.1.5 Exempel på klyvningar 

Nedan redogörs för två klyvningsakter. Klyvningsakterna valdes i samband med 
Lantmäteriets urval.  

4.1.5.1 Akt 1280K-2017/4 

En ansökan om klyvning inkom 2016-05-11, i ansökan framgår att fastigheten 
Limhamn 151:463 önskas klyvas samt att gemensamhetsanläggningar ska bildas. 
Sökande önskar att fastighetsbildningen ska vara klar senast 2016-12-31.  

Klyvningsfastigheten ägs av Skanska Mark och Exploatering Bygg AB, som 
förvärvade fastigheten 2006-11-01, med 99/100 samt ett antal bolag som har 
1/1000 och ekonomiska föreningar med andel 1/1000 eller 1/2000, totalt ägs 
fastigheten av fjorton bolag och ekonomiska föreningar. De mindre ägarandelarna 
förvärvades genom köp som blev inskrivet i fastighetsregistret 2016-12-02. 
Limhamn 151:463 var en obebyggd exploateringsfastighet.  

Detaljplan, Dp 5303, över området antogs 2015-04-16 och vann laga kraft 2015-12-
07. I detaljplanen framgår det att det tilltänkta området ska bebyggas med uppemot 
800 bostäder.  

Genom klyvning bildades nio stycken bostadsfastigheter, en fastighet avsedd för 
parkering och en fastighet för tekniska anläggningar. Samtliga klyvningslotter är 
obebyggda och uppfyller lämplighetskraven i FBL. Efter klyvningen samägs två av 
fastigheterna med medan övriga fastigheter ägs enskilt. Ingen ersättning utgick inom 
förrättningen. 

4.1.5.2 Akt 1480K-2017F348 

Ansökan om klyvning inkom 2017-06-20. Skintebo 531:4 önskas klyvas och till 
grund ligger en överenskommelse. Skintebo 531:4 samägs av Göteborgs Kommun 
som äger en andel på 988/991 samt tre bolag och föreningar. Bolagen och 
föreningarna äger 1/991-del vardera i fastigheten. Göteborgs kommun förvärvade 
fastigheten 1977-11-30, de ekonomiska föreningarnas andelar blev inskrivna 2015-
08-25 och bolagets förvärv blev inskrivet 2016-09-14.  

För området gäller detaljplan 1480K-II-5169. Området ska bebyggas med 
bostadsrätter, hyresrätter samt radhus. Totalt planeras 650 stycken bostäder. 
Området syftar till att bidra med bostäder i ett strategiskt läge med bra 
kommunikationer. Detaljplanen vann laga kraft 2014-06-26.  
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Genom klyvning bildas fem stycken obebyggda bostadsfastigheter samt en 
exploateringsfastighet. Samtliga bostadsfastigheter ägs av Familjebostäder i Göteborg 
AB medan exploateringsfastigheten samägs av Göteborgs kommun, Bastiljen 
Uggledal 2 ekonomisk förening och Bastiljen Uggledal 3 ekonomisk förening. 
Klyvningen är en del i en kedja av klyvningar där en delägares andelar har klyvts ut 
åt gången, se figur 5. Familjebostäder i Göteborg AB ska betala 55 806 467 kronor 
till Göteborgs kommun enligt överenskommelse om ersättning.  

 

 

Figur 5 – En exploateringsprocess med hjälp av klyvning i fyra steg. 
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4.2 Intervjuer 

4.2.1 Sakägare 

I detta avsnitt behandlas frågor och svar från de sakägare som har kontaktats. 
Rickard Hellemar har bakgrund som förrättningslantmätare och arbetar idag som 
projektutvecklare på Serneke. Helene Eriksson är utbildad civilingenjör inom 
lantmäteri och arbetar idag som chef över hyresfastigheter på HSB Göteborg. Vissa 
av de intervjuade personerna benämns som sakägare. Sakägare 1 är 
fastighetsutvecklare på Skanska och sakägare 2 är projektledare på Göteborgs Stads 
fastighetskontor.  

 

4.2.1.1 Har ni haft hjälp att genomföra förrättningen eller har ni kunskap i ämnet 
internt inom företaget?  

Samtliga sakägare uppgav i intervju att de har kunskap om upplägget inom företaget. 
Eriksson uppger även att de har egna lantmätare anställda. Hellemar svarade att de 
har kunskap om metodiken lantmäterimässigt internt på företaget, men att de även 
anlitar skattejurister som en extern hjälp. Sakägare 1 svarade att kunskapen finns 
internt, men att de också haft bra handläggning av den kommunala 
lantmäterimyndigheten. Sakägare 2 angav att de haft kunskap om hur 
försäljningsupplägget skulle hanteras, men också att de haft hjälp av den ansvariga 
förrättningslantmätaren som granskat avtal. 

 

4.2.1.2 Har ni använt samma förfarande tidigare?  

Eriksson svarade att de har använt förfarandet tidigare. Hellemar uppgav att han har 
använt förfarandet tidigare som konsult men varken Serneke eller Karlastaden 
Utveckling AB ska ha använt förfarandet tidigare enligt hans vetskap. Sakägare 1 
hade inte någon kännedom ifall samma förfarande använts tidigare, men att så säkert 
kan vara fallet. Sakägare 2 anger att inte använt förfarandet tidigare i och med att 
varje situation och detaljplan är unik. 
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4.2.1.3 Ser du några fördelar och nackdelar med detta förfarande? 

Helene Eriksson 

Nya Hovås där HSB, tillsammans med Skanska och Veidekke, är inblandade som 
aktörer är ett stort stadsbyggnadsprojekt som sträcker sig under lång tid. Den 
utdragna processen gör att fastighetsbildningen av förklarliga skäl sker i flera steg. 
Att flera aktörer gemensamt äger fastigheten möjliggör att området kan planeras 
utan att någon bevakar sina egna intressen. Därför deläger HSB initialt marken innan 
det besluts vilka delägare som får vilket kvarter. Eriksson menar därför att 
huvudsyftet med förfarandet inte är att kringgå stämpelskatt utan att gemensamt 
bedriva stadsutveckling. 

Rickard Hellemar 
 
Hellemar menar att spara stämpelskatt är den ”lilla” fördelen som hanteras genom 
klyvning. Det finns andra större skattefördelar än stämpelskatten som kan besparas. 
En vanlig missuppfattning är just att detta görs för att spara stämpelskatten, men det 
finns större fördelar genom att öka fokus på inkomstskatten istället. När det handlar 
om urbana miljöer med generellt mycket höga markvärden finns större summor att 
spara på inkomstskatten eftersom den ligger på 22 % när stämpelskatten ligger på 
4,25 % för bolag och ekonomiska föreningar.  

Vid klyvning utgår inkomstskatt för den ersättning som beslutas inom förrättningen. 
Det är här som något Skatteverket kallar för underprisöverlåtelse kan tillämpas. 
Underprisöverlåtelse innebär att man överlåter en fastighet till ett pris som inte är 
marknadsmässigt utan snarare bokföringsmässigt. 

Vid granskning av klyvningssakter har det förekommit att ingen ersättning alls utgår, är det en 
underprisöverlåtelse det handlar om?  

Hellemar påpekar att han inte sett akterna men om systematiken är sådan att någon 
köper in sig i en fastighet genom en liten ideell andel gör att stämpelskatten blir 
minimal. Sedan klyvs fastigheten ut, det blir en stor fastighet till ett stort värde och 
ersättningen sätts till nära noll om alla parter är överens. Problemet som då uppstår 
är att det finns en faktisk värdeöverföring men inte någon ersättning för det. Vad 
som händer då är att skattelagstiftningen rundas vilket gör att syftet motverkas med 
lagstiftningen. Att skattelagstiftningen rundas är inte i sin ordning, det kan till och 
med handla om skatteundvikande. Att sätta ersättning till nära noll kronor, men 
ändå ha ett stort värde som överförs lämpar sig inte med skattelagstiftningen. 
Kontentan är att systemet kring fastighetsbildning är skattedrivet, oavsett om 
ersättning sätts till noll kronor eller ett underpris är det en form av skattehantering. 
Risken med skattedrivna system är att processen optimeras utifrån skatt och inte 
utifrån exempelvis bästa möjliga fastighetsbildning. 
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Sakägare 1 

Sakägare 1 började med att poängtera att deras fastighetsförrättning inte 
genomfördes för att minimera stämpelskatt. Klyvning var den lämpligaste metoden 
för att fastighetsbilda stamfastigheten att kvartersmarken landade i målbolag och 
föreningar på smidigaste sätt. Sakägare 1 menar att förfarandet kräver god planering 
och kunskap hur de kommande fastighetsägarna och kvartersmarken ska 
fastighetsbildas och användas. En nackdel med förfarandet är att det krävs många 
handlingar som måste tas fram. Fördelen är att om klyvningen har tänkts igenom 
ordentligt blir det en smidig paketering av kvartersmarken i målbolag. 

Sakägare 2 
 
Sakägare 2 började med att påpeka att syftet med försäljningsupplägget i det aktuella 
ärendet inte var att minska stämpelskatten. Det aktuella planområdet omfattade ett 
stort antal bostäder och en etapputbyggnad var nödvändig för genomförandet. 
Försäljningsupplägget innebar ett bra sätt att kunna styra i vilken ordning som 
bostadskvarteren började byggas enligt gemensam tidplan. Sakägare 2 menar att 
fördelar kan vara möjligheten att styra utbyggnadsordningen och att säkerställa att 
tidplanen följs, exploatörer tenderar annars att suboptimera sin egen byggnation. 
Vidare menar sakägare 2 att stämpelskatten påverkas är en bonus men inte 
anledningen till upplägget. Nackdelarna är att upplägget är tidskrävande eftersom 
varje klyvning kräver en ny förrättning. Sakägare 2 säger också att kommunen 
betalat onödig fastighetsskatt på planlagd mark som de egentligen vill sälja direkt. 
Exploatörerna förstod nog inte att de skulle bli så beroende av varandra med detta 
försäljningsupplägg. 

4.2.2 Förrättningslantmätare 

I detta avsnitt behandlas frågor och svar från de tre förrättningslantmätare som har 
kontaktats. Per-Olof Swedmark jobbar på det kommunala Lantmäteriet i Malmö. 
Jan Tärnemark och Siiri Engebratt är anställda på det kommunala Lantmäteriet i 
Göteborg. 

 

4.2.2.1 Känner du till att klyvningar för att minska stämpelskatt förekommer? 

Alla de tillfrågade förrättningslantmätare har yttrat sig om att de känner till 
förfarandet där klyvning används för att minska stämpelskatt förekommer.  

Per-Olof Swedmark 

Swedmark menar att majoriteten av klyvningarna i Malmö som nu genomförs av det 
kommunala Lantmäteriet används för att minska stämpelskatten och att det är ett 
välkänt förfarande. 
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Jan Tärnemark 

Tärnemark känner väl till att klyvningar görs för att minska stämpelskatt och han har 
även handlagt många sådana förrättningar. Förfarandet är vanligt förekommande i 
Göteborg menar Tärnemark. 

Siiri Engebratt 
 
Engebratt känner igen förfarandet och nämner att lantmäterimyndigheten skulle vilja 
slippa alla dessa klyvningar, men så länge det inte strider mot lagen kan inget 
invändas. Så länge inte klyvningens syfte att i slutprodukt få fram en exakt likadan 
fastighet som innan. Så kan vara fallet där först två fastigheter sammanläggs och 
sedan åter klyvs ut till exakt samma - eller mycket liknande - utformning som före 
den första förrättningen. 

 

4.2.2.2 Har du genomfört liknande klyvningar innan? Om ja, vilken typ av fastighet 
handlar det vanligtvis om? 

Även här har samtliga svarat enhetligt, att de har utfört s.k. skatteförrättningar, men 
syftet var att genomföra klyvning och att undgå stämpelskatten sågs snarare som en 
konsekvens av klyvningen.  

Per-Olof Swedmark 

Sådana klyvningar har Swedmark genomfört. Det är obebyggda bostadsfastigheter 
som är de vanligaste typen av fastighet som är föremål för det välbekanta 
förfarandet.  

Jan Tärnemark 

Tärnemark har genomfört sådana klyvningar innan och påpekar att det är vanlig 
förekommande i områden med ny detaljplan för bostäder och verksamheter. 

Siiri Engebratt 

Engebratt säger att hon har genomfört en del klyvningar. Det bildas oftast nya 
bostadsfastigheter eller med blandat ändamål, handel- och bostad. Dessa bildas i 
samband med genomförande av nya detaljplaneområden. 

 

4.2.2.3 Vad karaktäriserar en sådan förrättning där klyvning används för att undvika 
stämpelskatt? 

Sammanfattningsvis kan sägas att exploatören nästan alltid är ett företag som söker 
denna typ av klyvningsförrättning. Utöver det kommer skiljaktiga kommentarer här 
nedan.  
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Per-Olof Swedmark 

Swedmark säger det är företag och bolag som är sökande, små andelar, samt att 
förfarandet är ett led i exploateringsprocessen som förädlar fastighetsbestånd. 

Jan Tärnemark 

Vanligtvis karaktäriseras en skatteförrättning av exploatörer som går ihop och köper 
in sig i en mindre fastighet för att sedan reglera till all kvartersmark i en plan. Sedan 
klyvs kvartersmarken att varje exploatör får ”sina” fastigheter. I nästa steg brukar 
dessa fastigheter delas upp genom avstyckning. Det handlar ofta om 
plangenomförande (större planer) där exploatörer är inblandade och där det handlar 
om mycket pengar som kan sparas. 

Siiri Engebratt 

En så kallad skatteförrättning sker då exploatören köper en mindre del A, av 
kommunens fastighet och sedan reglerar över den stora delen B in i den lilla A. 
Lagfartskostnader betalas på den lilla A. I första skedet av plangenomförande bildas 
stora exploateringsområden som i sin tur klyvs i olika etapper.   

 

4.2.2.4 Ser du några fördelar och nackdelar med detta förfarande? 

En av fördelarna sågs som att en lagfart uppdateras automatisk, vilket betyder att 
parterna inte behöver söka lagfart på sina klyvningslotter. En annan fördel är 
uppenbarligen att även att stämpelskatten minskas. Nackdelarna är att förfarandet är 
komplext och är därför tidskrävande. 

Per-Olof Swedmark 

Fördelarna med klyvning är att lagfart uppdateras automatiskt vid förrättningen, 
alltså slipper fastighetsägaren söka lagfart.  

En nackdel med förfarandet är att klyvning är ett mer komplext förfarande än till 
exempel avstyckning. En annan nedsida är att samhället förlorar skatteintäkter, trots 
att detta är okej i lagens mening, men möjligheten att undgå stämpelskatt är inget 
som lagstiftaren hade som avsikt med författningen. 

Jan Tärnemark 

Fördelen är just att slippa stämpelskatt. Dessutom får de inblandade fastighetsägarna 
direkt lagfart på sin klyvningslott. De behöver inte söka och vänta på lagfart. 
Parterna måste vidare vara överens om ersättningar med mera.  

Nackdelar kan vara att förrättningen blir mer komplicerad och därmed dyrare, men 
i princip ses inga större nackdelar mer än att staten går miste om pengar. 
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Siiri Engebratt 

Exploatören får tillträde till hela sin exploateringsfastighet utan att betala 
lagfartskostnader ses som den enda fördelen. 

Om exploatören vet vad som gäller vid klyvning, kan det vara ett väldigt smidig sätt 
att snabbt få ut sina lotter, men nackdelen är att exploatören inte alltid vet vilka 
regler som gäller och då blir det en väldigt svårhanterlig procedur. Det är endast en 
lott per delägare som kan klyvas ut. Oftast bildar exploatörerna ett flertal nya bolag 
som har var sin del i klyvningsfastigheten. Det gäller att hålla reda på att alla dessa 
bolag finns med på fullmakter, ansökningar, överenskommelser bland annat. Det 
kan bli rätt rörigt i slutändan. Ett alternativ är att det först måste avstyckas för att 
sedan klyvas. 

Det är även många andra aktörer som berörs av klyvningsförfarandet. Till exempel 
är det svårt att bevilja bygglov då fastighetsbeteckningar ändras, ibland i flera 
omgångar. Det är svårt att teckna överenskommelsen av samma anledning. 
Nybyggnadskartan kan inte heller färdigställas innan klyvningen är genomförd.  

Det går inte att ta ut inteckningar i klyvningsfastigheten om det finns planer på att 
sälja fastigheten vidare. Skulle det uppstå problem med parterna kan inteckningarna 
inte relaxeras och kommer att ligga kvar i båda, alltså i fastigheten innan klyvning 
och de fastigheterna som klyvs ut. Detta medför att dessa fastigheter i princip inte 
går att sälja vidare. 

 

4.3 Granskning av SOU 2017:27 

I detta avsnitt redogörs föreslagna åtgärder i SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- 
och stämpelskatteområdet.  

I direktiven till utredningen framgår det att en utvidgad skatteplikt ska vägas mot 
FBL:s syfte, det vill säga en ändamålsenlig fastighetsindelning. En utvidgning av 
stämpelskatten ska i största möjliga mån endast träffa de situationer där 
fastighetsbildning används för att undgå stämpelskatt.  

Utredning föreslår en ändring av SL för att även omfatta förvärv av fast egendom 
genom fastighetsreglering samt uppdelning i lotter genom klyvning. Ändringen 
föreslås gälla för förvärv där det utgår ersättning. Stämpelskatten som utgår föreslås 
minskas med samma belopp som utgår i avgift för fastighetsbildningsåtgärden.  
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Exempel 

I samband med en klyvning utgår en ersättning på 1 000 000 kronor. Med den föreslagna 
lagstiftningen, för en juridisk person, kommer en stämpelskatt på 42 500 kronor att 
erläggas. Om avgiften till Lantmäteriet uppgår till 50 000 kronor så jämkas stämpelskatten 
med samma belopp. Den stämpelskatt som erläggs är alltså 42 500 - 50 000 = 0 kronor. 

Om ersättningen istället hade varit 10 000 000 kronor vilket innebär att stämpelskatten 
som ska erläggas blir 425 000 kronor. Avgiften till Lantmäteriet är fortfarande 50 000 
kronor och stämpelskatten ska jämkas med samma belopp. Den stämpelskatt som ska 
erläggas blir 425 000 - 50 000 = 375 000 kronor. 

Som bakgrund till den föreslagna ändringen har utredningen tittat på 
Inkomstskattelagen, förkortad IL. I 44 kap. 3 § IL anges att det med avyttring menas 
byte, försäljning eller annan liknande överlåtelse. Ett förtydligande gällande 
fastighetsbildning hittas i 45 kap. 5 § IL. 

“Överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. FBL 
(1970:988) och uppdelning i lotter genom klyvning enligt 11 kap. samma lag anses som 
avyttring av fastighet, om överföringen eller uppdelningen sker helt eller delvis mot kontant 
ersättning. Är den kontanta ersättningen högst 5 000 kronor, ska kapitalvinsten inte tas 
upp.” 

Utifrån denna lag fördes ett resonemang om hur utformningen av lagförslaget ska se 
ut. Utöver detta föreslås också en minskning av stämpelskatten från 4,25 % till 2 % 
för juridiska personer. Minskningen är tänkt att kompensera för de ökande 
transaktionskostnaderna. 
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5 Diskussion 

5.1 Metod 

I avgränsningarna valde vi en övre gräns för ägarandel till 1/20. Efter granskningen i 
Arkivsök konstaterade vi att i endast 2 av 58 förrättningar ägde minst en delägare 
1/20-del. Vi gör bedömningen att den övre gränsen varit korrekt satt med bakgrund 
av den låga andel förrättningar som förekom vid den övre gränsen. Vidare valde vi 
att granska variabeln area för att bedöma om klyvningslottens värde översteg 
ägarandelen. Arean kan vara missvisande vid en bedömning av fastighetens värde. 
Arean tar bland annat inte hänsyn till; att en av klyvningslotterna kan vara bebyggd; 
att en klyvningslott till exempel ligger i strandnära läge eller att det kan finnas höga 
naturvärden inom vissa delar av fastigheten som påverkar värdet. Ett alternativ till 
att göra bedömningen med hänsyn på arean är att använda taxeringsvärdet, men 
taxeringsvärdet återfinns inte i klyvningsakterna till skillnad mot arean vilket gör 
taxeringsvärdet mer svårtillgängligt. Vidare valdes arean på grund av den stora 
mängd klyvningsakter som granskades samt den begränsade mängd tid och vår 
bedömning utifrån ovanstående är att areal är tillräckligt tillförlitlig för att användas.  

Vid granskningen av klyvningsakter i Arkivsök hittades 540 akter varav vi bedömde 
att 53 stycken syftade till att minska stämpelskatt. Av de 540 akter var totalt 9 
stycken ofullständiga. Det gick inte att hitta själva akten, utan enbart aktnumret 
fanns tillgängligt vilket medför en eventuell felkälla i vår granskning. Eftersom vi 
inte haft tillgång till akterna är det omöjligt för oss att bedöma om de genomförts 
med syfte att minska stämpelskatt eller inte.  

I Arkivsök finns förrättningsakter från alla kommuner i Sverige förutom Stockholms 
kommuns. För att få tillgång till klyvningsakter som ägt rum i Stockholms kommun 
kontaktades stadsbyggnadsexpeditionen med en förfrågan om klyvningsakter som 
stämde överens med våra kriterier. Detta medför att vi inte vet kvalitén av 
granskningen i Stockholms kommun. Att inte vi har haft tillgång till samtliga 
klyvningsakter medför en osäkerhet.  
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Merparten av intervjuerna har genomförts via mail-korrespondens vilket medförde 
att intervjupersonerna fick god tid att betänka sina svar utan att känna tidspress. 
Tillvägagångssättet att genomföra intervjuer via mail var också ett tidseffektivt sätt 
för oss och möjliggjorde för respondenten att besvara frågor när det passade dem. 
Det tror vi resulterade i utförliga och välformulerade svar. Nackdelen med den 
metoden är att svaren kan upplevas väldigt strukturerade. Följdfrågor blev en 
process som inte var lika naturlig som vid muntlig intervju. Normalt vid följdfråga 
tycker vi att det är en fördel om svaret kommer direkt, men vid mail-korrespondens 
kan den tiden variera från timmar till dagar och på så sätt blev det inte samma flyt i 
arbetet på den punkten.  

Av de sakägare och förrättningslantmätare som vi kontaktat har alla förutom två 
stycken valt att delta i studien. Totalt sett är det inget som påverkar vårt resultat 
tror vi eftersom vi har så pass många respondenter. Vi trodde i början av arbetet att 
vi skulle ha problem att få kontakt, även mindre samarbete, med de tillfrågade med 
tanke på frågeställningen. Förfarandet att undvika stämpelskatt genom klyvning är i 
lagens mening lagligt, men ett kontroversiellt ämne som vi trodde ingen ville 
diskutera i öppenhet om. Tvärtom har alla medverkande varit väldigt hjälpsamma. 

5.2 Resultat 

5.2.1 Hur används klyvning för att undvika stämpelskatt? 

Första steget är att en liten andel förvärvas i en fastighet. I vår granskning av 
klyvningsakter framkom att den vanligaste storleken på andelen var 1/1 000-del och 
den minsta andelen som hittades var 1/1 000 000. Vår bedömning är att en så liten 
andel inte har någon realistisk användning förutom som en del i att minska 
stämpelskatt. Det är uteslutande juridiska personer som har varit sakägare i 
klyvningarna. Detta beror på att klyvningarna ofta är en del i större bolags 
exploateringsprocess. I intervju med sakägare har det framkommit att syftet inte är 
att minska stämpelskatten utan snarare underlätta exploateringen av ett område. 
Även om sakägare uttryckte att syftet inte var att minska stämpelskatten tror vi att 
det är en stor faktor vid val av fastighetsbildning kontra köp. 
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Andra steget är att fastigheten klyvs och att samägandet upphör. Inom 
klyvningsförrättningen är det vanligt att ersättning utgår. I 42 av 58 klyvningar har 
det utgått ersättning och det är med hjälp av den som vi beräknade den uteblivna 
stämpelskatten. I 16 förrättningar utgick ingen ersättning alls. I intervju med R. 
Hellemar framkom att detta kan handla om ett sätt för fastighetsägare att hantera 
inkomstskatten. Att inom förrättningen sätta en ersättning som är låg eller nära noll 
kan vara en form av skattehantering. Detta är något helt nytt för oss och något som 
vi inte tror är allmän kännedom. Resultatet av hela förfarandet blir att delägaren 
med en liten andel får en klyvningslott med betydligt större värde än vad som är 
rimligt och erlägger en bråkdel i stämpelskatt jämfört med om förvärvet hade skett 
genom ett traditionellt köp.  

I granskningen har vi stött på akter som har varit svårbedömda, om det har varit så 
kallade skatteförrättningar. I dessa svårbedömda akter kan det till exempel handla 
om en stor mängd delägare med väldigt varierande andelstal. Det kan även handla 
om att sakägare är oeniga i samråd, men ändå kommer överens senare i 
förrättningen. Sådana akter har inte tagits med i vår granskning. Det är inte uteslutet 
att det är fråga om klyvningar för att minska stämpelskatten, men vi har, utifrån vår 
kunskap, inte kunnat göra den bedömningen.  

 

5.2.2 Hur vanligt förekommande är det att klyvning används för att 
undvika stämpelskatt? 

I vår granskning har vi bedömt att 33 klyvningar med syfte att minska 
stämpelskatten har genomförts år 2016 samt 25 stycken år 2017. Detta är en 
markant ökning vid jämförelse med Selanders tidigare forskning. Jämfört med 
Selanders resultat år 2013 har det till år 2016 skett en ökning på 660 %. Ökningen 
tror vi beror på att konceptet med klyvning för att minska stämpelskatt var relativt 
nytt när Selanders studie genomfördes. Detta kombinerat med de ökande priserna 
på fastighetsmarknaden som gör att det finns större summor att spara tror vi har 
bidragit till den procentuellt stora ökningen av skatteförrättningar. Mellan år 2016 
och år 2017 minskade antalet skatteförrättningar med 24 %. Vi tror att det är den 
minskande efterfrågan på fastighetsmarknaden som har bidragit till att antalet 
klyvningar även har minskat.  

78 % av förrättningarna förekom i storstadsregionerna, Stockholms län, Västra 
Götalands län och Skåne län. Detta överensstämmer med Selanders studie som 
pekade på liknande resultat. Att klyvning används för att minska stämpelskatt 
framför allt sker i dessa tre regioner tror vi beror på de höga markvärdena.  
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5.2.3 Vilka alternativa lösningar finns det för att förhindra att 
stämpelskatt undviks genom klyvning? 

I utredningen Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet föreslogs en ändring 
av SL för att även täcka fastighetsförvärv genom fastighetsbildning, såsom klyvning. 
Vår bedömning är att en lagändring bör ske i enlighet med förslaget som 
presenterades i utredningen. Vi anser att en skatt som kan minskas godtyckligt 
skapar en misstro till lagstiftningen. Vi tror vidare att legitimiteten i 
fastighetsbildning undergrävs. Syftet med lagstiftningen kring fastighetsbildning är 
inte att minska stämpelskatt. Att vissa kan välja bort en skatt förefaller för oss 
orättvist.  
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6 Slutsatser 

Studien har visat att klyvning med förvärv av en liten andel framför allt används av 
juridiska person i en exploateringsprocess, till exempel när ett byggbolag förädlar 
sina markvärden. Vi har sett att det är vanligast att 1/1 000-del förvärvas i 
klyvningsfastigheten men små andelar som 1/1 000 000-del har förekommit. Detta 
skiljer sig från tidigare undersökningar där 1/1 000- del var den minsta andelen som 
förekom. Fenomenet påträffas i stora delar av landet men förekommer främst i 
storstadsregionerna Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. 

Granskning av förrättningsakter samt en jämförelse mot tidigare studier visade att 
användandet av klyvning för att minska stämpelskatt har ökat markant. En 
konsekvens av detta är att summan stämpelskatt som undgås har ökat. Med 
bakgrund av detta samt att en skatt som godtyckligt kan väljas bort undergräver 
legitimiteten och kan inte uppfattas som rättvis tycker vi att en lagändring bör ske. I 
SOU Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (2017) föreslås en ändring i 
SL så att även förvärv genom fastighetsbildning ska utlösa stämpelskatt. Vi är av 
åsikten att detta är ett effektivt sätt att åtgärda problematiken. 

6.1 Förslag till vidare studier 

I vår granskning av förrättningsakter hittades ett antal förrättningar där ingen 
ersättning utgick. I intervju med Hellemar framkom att detta kan handla om en 
hantering av inkomstskatt. Vi föreslår en djupare granskning av hur inkomstskatt 
hanteras vid förrättningar.    
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7 Hållbarhet 

Arbetet har inga direkta kopplingar till hållbarhet enligt FN:s mål. Förutom att 
arbetsprocessen har ett tänk på rättvisa och jämställdhet. Arbetet kommer även 
utföras på ett sätt som minimerar påfrestningar på miljön.
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Bilaga 1
AKTNUMMER LÄN ÅRTAL ERSÄTTNING MINSTA ANDEL FASTIGHETSÄGARE

BLEKINGE

1082‐16/11 BLEKINGE 2016 5 978 000 1/1000 Juridisk person

TOTALT 10

DALARNA

INGA MATCHANDE

TOTALT 29

GOLAND

INGA MATCHANDE

TOTALT 5

GÄVLEBORG

INGA MATCHANDE

TOTALT 25

HALLAND

1380K‐16/27 HALLAND 2016 ingen ersättning 1/20 Juridisk person

1380k‐16/62 HALLAND 2016 2 420 195 1/1000 Juridisk person

1383K‐2016/16 HALLAND 2017 ingen ersättning 1/1000 Juridisk person

TOTALT 18

JÄMTLAND

INGA MATCHANDE

TOTALT 32

JÖNKÖPING

0680k‐5000 JÖNKÖPING 2016 4 890 000 1/1000 Juridisk person

0680K‐5093 JÖNKÖPING 2016 ingen ersättning 1/1000 Juridisk person

0680K‐5142 JÖNKÖPING 2017 9 675 000 1/100 Juridisk person

0643‐572 JÖNKÖPING 2017 14 930 000 1/100 Juridisk person

TOTALT 19 29 495 000

KALMAR

INGA MATCHANDE

TOTALT 34

KRONOBERG

0780K‐15/67 KRONOBERG 2016 ingen ersättning 1/1000 Juridisk person

TOTALT 14

NORRBOTTEN

INGA MATCHANDE

TOTALT 25

SKÅNE

1281k‐21628 SKÅNE 2016 79 490 847 1/1000 Juridisk person

1280k‐16/78 SKÅNE 2016 62 879 065 1/100 Juridisk person

1283K‐16/7 SKÅNE 2016 28 666 592 1/1000 Juridisk person

1280K‐16/97 SKÅNE 2016 15 781 607 1/100 brf

1282K‐16/47 SKÅNE 2016 1 500 000 1/100 Juridisk person

1231‐631 SKÅNE 2016 59 792 584 1/1000 Juridisk person

1280k‐16/135 SKÅNE 2016 82 546 600 1/1000 Juridisk person

1280K‐2017/4 SKÅNE 2017 ingen ersättning 1/2000 Juridisk person

1280K‐2017/31 SKÅNE 2017 ingen ersättning 17/1000 Juridisk person

1231‐638 SKÅNE 2017 16 898 197 1/1000 Juridisk person

1280k‐2017/36 SKÅNE 2017 33 713 400 1/1000 Juridisk person

1283K‐2017/46 SKÅNE 2017 3 535 463 1/1000 Juridisk person

1280K‐2017/38 SKÅNE 2017 ingen ersättning 1/100 Juridisk person

1283K‐2017/100 SKÅNE 2017 68 030 983 1/10000 Juridisk person

TOTALT 37 452 835 338 452 835 338

STOCKHOLM

0184‐15/12 STOCKHOLM 2016 ingen ersättning 1/20 Juridisk person

0117‐15/91 STOCKHOLM 2016 ingen ersättning 1/1000 Juridisk person

0136K‐16/46 STOCKHOLM 2016 7 996 225 1/10000 Juridisk person

0127‐16/14 STOCKHOLM 2016 8 210 000 1/1000 Juridisk person

0183‐16/3 STOCKHOLM 2016 4 810 072 + 13 120 531 1/100 BRF + Juridisk person

0180K‐2016‐03933 STOCKHOLM 2016 152 850 359 1/10000 Juridisk person

0180K‐2015‐15501 STOCKHOLM 2016 26 000 000 1/1000 Juridisk person

0180K‐2016‐06273 STOCKHOLM 2016 8 500 000 1/1000 Juridisk person

0180K‐2016‐07944 STOCKHOLM 2016 256 289 323 1/100 Juridisk person

0183‐16/24 STOCKHOLM 2016 55 239 160 1/1000 Juridisk person

0186‐15/17 STOCKHOLM 2017 93 868 208 1/1000 Juridisk person



0123‐2017/14 STOCKHOLM 2017 ingen ersättning 1/1000 Juridisk person

0138‐2017/5 STOCKHOLM 2017 6 983 000 1/100 BRF

0183‐16/9 STOCKHOLM 2017 ingen ersättning 1/1000 Juridisk person

0182K‐2017/16 STOCKHOLM 2017 146 651 282 1/1000 Juridisk person

0180K‐2017‐13258 STOCKHOLM 2017 2 649 824 1/1000 Juridisk person

TOTALT 66 765 237 381 765 237 381

SÖDERMANLAND

INGA MATCHANDE

TOTALT 10

UPPSALA

0380‐2015/73 UPPSALA 2016 18 608 316 1/100 Juridisk person

TOTALT 12

VÄRMLAND

INGA MATCHANDE

TOTALT 16

VÄSTERBOTTEN

INGA MATCHANDE

TOTALT 34

VÄSTERNORRLAND

INGA MATCHANDE

TOTALT 20

VÄSTMANLAND

INGA MATCHANDE

TOTALT 7

VÄSTRA GÖTALAND

1481K‐2016/6 VÄSTRA GÖTALAND 2016 ingen ersättning 1/100 Juridisk person

1481K‐2016/15 VÄSTRA GÖTALAND 2016 5 323 000 1/100 Juridisk person

1480K‐2016F117 VÄSTRA GÖTALAND 2016 10 814 402 1/1000 Juridisk person

1480K‐2016F162 VÄSTRA GÖTALAND 2016 60 582 088 1/999 Juridisk person

1490K‐2016/47 VÄSTRA GÖTALAND 2016 43 200 000 1/100 Juridisk person

1480K‐2016F343 VÄSTRA GÖTALAND 2016 27 800 020 1/993 Juridisk person

1481K‐2016/72 VÄSTRA GÖTALAND 2016 1 215 000 1/10000 Juridisk person

1481K‐2016/71 VÄSTRA GÖTALAND 2016 2 428 000 1/100 BRF

1480K‐2016F360 VÄSTRA GÖTALAND 2017 900 000 1/10000 Juridisk person

1480K‐2017F83 VÄSTRA GÖTALAND 2017 59 950 000 1/100 Juridisk person

1480k‐2017F111 VÄSTRA GÖTALAND 2017 5 250 000 1/100 Juridisk person

1480K‐2017F172 VÄSTRA GÖTALAND 2017 ingen ersättning 1/100 Juridisk person

1489‐1696 VÄSTRA GÖTALAND 2017 5 191 431 + 989 426 1/1000 BRF + Juridisk person

1480K‐2017F348 VÄSTRA GÖTALAND 2017 55 806 467 1/991 Juridisk person

1480K‐2017F267 VÄSTRA GÖTALAND 2017 89 811 099 1/1000 Juridisk person

TOTALT 96 363 080 076 363 080 076

ÖREBRO

1880‐3767 ÖREBRO 2017 ingen ersättning 1/1000000 Juridisk person

TOTALT 15

ÖSTERGÖTLAND

0581K‐16/165 ÖSTERGÖTLAND 2016 ingen ersättning 1/100 Juridisk person

0581K‐17/15 ÖSTERGÖTLAND 2017 ingen ersättning 1/100 Juridisk person

TOTALT 16


