
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad 

Lägets betydelse för värdet på småhus och 
tomtmark vid skidanläggningar 

 

Leo Andersson 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Lantmäteriteknik 

Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 

 
 

Handledare: Ulf Tingelöf 
Examinator: Apostolos Bantekas 

Bitr. examinator: Märit Walfridsson 
 



 

 
i 

 



 

 
ii 

Förord 

Det här examensarbetet har genomförts vid akademin för teknik och miljö, 

avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad. Med detta 

examensarbete avslutar jag mina studier på lantmätarprogrammet med 

ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle. Denna studie utgör en 

kandidatuppsats om 15 högskolepoäng med inriktning mot lantmäteriteknik.  

Jag skulle vilja tacka mina handledare på Lantmäteriet, Henrik Roos och Johan 

Bäckström, för att jag fick skriva mitt examensarbete i samarbete med er och 

för att ni har hjälpt mig att hitta en inriktning till arbetet samt kommit med 

värdefulla synpunkter. Jag skulle även vilja tacka min handledare Ulf Tingelöf 

för all hjälp och värdefull kritik. 

Jag skulle även vilja tacka fastighetsmäklarna från Sälen, Vemdalen, Funäsdalen 

och Åre som tog sig tid till att ställa upp i intervjuer.  

Denna studie riktar sig till personer som redan har en del kunskap inom 

fastighetsjuridik och fastighetsekonomi med inriktning mot fastighetstaxering. 

Förhoppningen är att detta examensarbete ska komma till nytta för fortsatta 

studier i ämnet och ge Lantmäteriet värdefull kunskap om betydelsen av 

småhusfastigheter med så kallat ski-in/ski-out-läge. 

 

Gävle, 31 maj 2019 

Leo Andersson 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att ta reda på om närheten till alpina 

skidanläggningar har någon påverkan på överlåtelsepriserna för fastigheter. 

Studien beskriver och analyserar även huruvida taxeringsnivån på 

småhusfastigheter nära en skidanläggning bör hanteras via 

värdeområdesindelningar eller inte. Studien skrivs på uppdrag av 

Lantmäteriet. 

I Sverige har marken delats upp i olika stora fastigheter. Varje fastighet är 

unik, vilket medför att det uppstår olika värden på fastigheterna. Den mest 

betydelsefulla faktorn för fastighetens taxeringsvärde är dess geografiska läge. 

Ligger fastigheten exempelvis långt från samhället, med dåliga 

kommunikationer till den närliggande staden, innebär det ofta ett 

förhållandevis lågt fastighetsvärde. Om fastigheten däremot har bra 

kommunikationer, nära till affär och skola, tillgång till kommunalt vatten och 

avlopp innebär det ofta ett högre fastighetsvärde. För att kunna undersöka hur 

närheten till alpina skidanläggningar påverkar fastighetsvärdet har det i detta 

arbete gjorts ortsprisundersökningar på två alpina skidorter, Björnrike och 

Lofsdalen i Härjedalens kommun. Data om försäljningar har samlats in för 

respektive område, vilka sedan har analyserats och bearbetats, och slutligen 

renderat i ett resultat. Det har även genomförts intervjuer under arbetet med 

studien.  

Resultatet i studien visar att det finns ett samband mellan småhusfastigheter 

som har ski-in/ski-out-läge och taxeringsvärdet. Fastigheter som har detta 

läge säljs för högre köpeskillingar än de fastigheter som inte innehar ett ski-

in/ski-out-läge. Detta arbete har dock enbart undersökt hur ski-in/ski-out-

läget påverkar marknadsvärdet för fastigheter i Björnrike och Lofsdalen. 

Fastighetsmäklare från andra alpina skidorterna i Sverige är dock överens om 

och bekräftar uppfattningen om att försäljningspriserna är högre för fastigheter 

och bostadsrätter som innehar ski-in/ski-out-läge. 

I Björnrike visade sig inte värdeskillnaderna vara så pass betydande att de 

undersökta fastigheterna behövde hanteras med hjälp av 

värdeområdesindelningar, men i Lofsdalen bör småhusfastigheter med ski-

in/ski-out-läge hanteras via separata värdeområden. Ett förslag som under 

arbetet med studien har tagits fram och som redovisas i diskussionen är att 

småhusfastigheter vid alpina skidanläggningar skulle kunna hanteras i olika 

belägenhetsklasser i förhållande till skidbacken och skidliften. Utifrån 

belägenhetsklass skulle småhusfastigheterna kunna taxeras annorlunda. Ju 

närmare skidbacken eller skidliften fastigheten ligger, desto högre 
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belägenhetsfaktor kommer fastigheten att få, vilket i sin tur påverkar 

taxeringsvärdet.  

Nyckelord: Fastighetsvärdering, fastighetstaxering, småhus, värdeområde. 
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Abstract 

The purpose of this study is to find out if vicinity to alpine ski resorts affect the 

transfer prices of properties. The study should also describe and analyse 

whether the taxation level of singel-family house properties close to a ski 

resort should be managed through value area divisions. The study is written 

on behalf of Lantmäteriet. 

In Sweden, the land is divided into various large properties. Each property is 

unique, which means that they have different values. The most important 

factor for the property’s tax assessment value is its geographical location. If 

the property is far from the community with poor communications to a 

nearby city, it probably has a low property value. If the property on the other 

hand has good communications, close to shops, schools and access to 

municipal water and sewage, it probably has a higher property value. In order 

to investigate this, two local price surveys on two alpine ski resorts has been 

done, Björnrike and Lofsdalen in the municipality of Härjedalen. Data on sales 

has been collected for each area, which has been analysed and processed into 

the result of this study. Interviews have also been done in the study.  

The study shows that there is a connection between family-house properties 

that have ski-in/ski-out location and the tax assessment value. Properties that 

have this location are sold for a higher purchase price than the properties that 

do not have a ski-in/ski-out location. This study has only investigated how the 

ski-in/ski-out location affects the market value of properties in Björnrike and 

Lofsdalen. However, real estate agents from various alpine ski resorts in 

Sweden agree that the sales prices are higher for properties and condominiums 

with a ski-in/ski-out location. 

In Björnrike, the value difference is not significant enough in order to be 

managed through value area divisions. In Lofsdalen, on the other hand, family-

house properties with ski-in/ski-out location should be handled with separate 

value area divisions. One suggestion that this study has resulted in, and which 

is reported in the discussion, is that family-house properties at alpine ski 

resorts could be handled in different location classes in relation to the ski slope 

and the ski lift. Based on the location class, the family-houses would then be 

assessed differently. The closer to the ski slope the property is located, the 

higher the location factor the property will have, which affects the tax 

assessment value.  

Keywords: Real estate valuation, property taxation, family-house, value 

area. 
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1 Introduktion 

Detta kapitel ger kortfattad information om studiens bakgrund, syfte och betydelsen 

av denna studie. I avsnittet återges även de vetenskapliga frågeställningar som 

studien bygger på. 

 Bakgrund 

En fastighets läge är den enskilda faktor som har störst betydelse för dess 

taxeringsvärde. Andra faktorer som påverkar prisnivån för småhusfastigheter är 

exempelvis närheten till skolor, livsmedelsaffärer och kommunikationer. Även 

huruvida en fastighets huvudbyggnad har bra utsikt över havet eller om den är nära 

till en strand spelar en avgörande roll vid prisbildningen.  

En fråga som på Lantmäteriet har uppkommit i samband med fastighetstaxeringar 

för småhus är om värdeskillnaderna på grund av tomtens belägenhet i förhållande till 

liftanläggningar och skidbackar är så pass betydande att de bör hanteras via 

värdeområdesindelningar eller inte. Går det exempelvis att påvisa att fastigheter 

med ski-in/ski-out-läge har ett väsentligt högre marknadsvärde än andra fastigheter? 

 Syftet med studien 

Syftet med denna studie är att försöka ta reda på hur närheten till alpina 

skidanläggningar påverkar överlåtelsepriserna för fastigheterna. Studien undersöker 

även om fastigheter som är nära belägna en skidanläggning bör taxeras annorlunda 

och hanteras med särskilda värdeområden.  

Målet med studien är att bistå Lantmäteriets sektion för fastighetsekonomi 

undersökningar om hur en fastighets värde påverkas av närheten till en alpin 

skidanläggning. Om det under arbetet med studien visar sig att fastighetsvärdet 

påverkas av närheten till skidbackar är ett ytterligare mål att ge förslag till 

Lantmäteriet hur taxering av småhusfastigheter kan hanteras för ett mer rättvisande 

taxeringsvärde.  

 Frågeställningar 

• Hur påverkas marknadsvärdet för småhusfastigheter av ski-in/ski-out-läge? 

• Vilket behov finns av särskild värdeområdesindelning för småhusfastigheter 

med ski-in/ski-out-läge?  
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 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att endast omfatta småhusfastigheter med taxeringskod 220, 

vilket motsvarar bebyggd småhusenhet. Vidare kommer denna studie endast att 

behandla småhusfastigheter i de svenska fjällen. Valet att endast undersöka 

småhusfastigheter i dessa områden grundar sig i att Lantmäteriets sektion för 

fastighetsekonomi har sett en problematik med taxeringsvärdena för 

småhusfastigheter nära skidanläggningar i de svenska fjällen.  

 Disposition 

I det första kapitlet ges en kort beskrivning av hur en fastighets geografiska läge 

påverkar marknadsvärdet samt syftet med studien och dess frågeställningar.  

I den teoretiska bakgrunden, i det andra kapitlet, ges en redogörelse för vad en 

fastighet är, hur ett värde uppkommer, hur taxeringsvärdet är uppbyggt och vad det 

har för betydelse för en fastighet samt vad ett värdeområde är. Även tidigare 

genomförd forskning inom ämnet berörs i det andra kapitlet.  

I det tredje kapitlet ges en förklaring till de metoder som har använts i studien. Även 

hur insamlingen, analyserna och bearbetningen av materialet i studien har gått till 

redovisas. Vidare redogörs för hur en prisutveckling har gjorts samt hur intervjuerna 

har genomförts.  

I det fjärde kapitlet redovisas resultatet av ortsprisundersökningarna i 

värdeområderna samt svaren från intervjuerna med fastighetsmäklarna. Vidare 

redogörs för hur ett nytt värdeområde tas fram utifrån en intervju med 

Lantmäteriet.  

I det femte kapitlet förs en diskussion om metoden, resultatet från 

ortsprisundersökningen och intervjuerna med fastighetsmäklarna. Kapitlet 

innehåller även en diskussion om huruvida småhusfastigheter med ski-in/ski-out-

läge bör hanteras via värdeområdesindelningar.  

I det sjätte kapitlet avslutas arbetet med en slutsats, där ställningstaganden och 

reflektioner över framtida studier framförs. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel redovisas fakta om vad en fastighet är och hur ett värde 

uppkommer. För att ge en större förståelse om vad arbetet handlar om finns i det 

följande även en förklaring till vad ett taxeringsvärde är och vad det har för 

betydelse. Även vad ett värdeområde är för något berörs i kapitlet samt tidigare 

forskning som har gjorts i ämnet.  

 Fastigheter och deras värde 

Fast egendom är jord och jorden är uppdelad i olika fastigheter. En fastighet 

avgränsas antigen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt, enligt 1 kap. 1 § 

jordabalken (SFS 1970:994).  

Värdet av en fastighet uppkommer genom hur utbudet och efterfrågan ser ut, menar 

(Dong & Wang, 2014). I marknadsekonomiska sammanhang sägs det att vissa 

grundläggande förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett värde ska uppstå 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). En av dessa förutsättningar är att det för 

användaren måste finnas ett behov som tillfredsställs genom användningen av 

fastigheten. Det måste även finnas en nytta av fastigheten och en möjlighet för 

fastighetsägaren att fritt disponera över fastigheten. Det ska även vara möjligt att 

överlåta egendomen och ett begränsat antal av en viss typ av fastighet för att värdet 

ska uppstå (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) definierar marknadsvärde enligt följande: 

” Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en 
viss angiven tidpunkt under normala förhållanden på en fri och öppen marknad, 
med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och tvång.” 

 Taxeringsvärde och dess användning 

Enligt Skatteverket (2019 a) är ett taxeringsvärde ett samlat värde av en fastighet. 

Om fastigheten till exempel är bebyggd består taxeringsvärdet av ett tomtvärde och 

ett byggnadsvärde. Tomtvärdet och byggnadsvärdet får ett taxeringsvärde vardera 

och genom att addera ihop byggnads- och tomtvärdet fås fastighetens hela 

taxeringsvärde. Om en fastighet är obebyggd motsvaras taxeringsvärdet endast av 

tomtvärdet. Om det exempelvis finns en byggnad som står på ofri grund på 

fastigheten får markägaren ett taxeringsvärde till tomtmarken och ägaren till 

byggnaden får ett taxeringsvärde till byggnaden. Vidare skriver Skatteverket (2019 

a) att ett taxeringsvärde ska motsvara 75 % av det mest sannolika marknadsvärdet i 

ett värdeområde, två år före taxeringsåret.  
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Skatteverket (2019 a) menar att taxeringsvärdets användning ligger till grund för en 

mängd olika användningsområden. Exempelvis används taxeringsvärdet för 

beskattning av fastigheter, med den så kallade fastighetsskatten, vid bestämningen av 

fastighetsavgiftens och stämpelskattens storlek, vilket avgör om ett förvärv av en 

fastighet ska beaktas som ett köp eller en gåva. Taxeringsvärdet används även vid 

försäkringar av fastigheter på så sätt att försäkringsersättningens storlek beräknas 

med hjälp av taxeringsvärdet.  

Andra exempel på när taxeringsvärdet nyttjas är vid fastighetsvärdering, överlåtelse, 

bodelning, bouppteckning eller gåva eftersom fastighetens värde i dessa fall måste 

bestämmas. Taxeringsvärdet används även vid belåning hos banker eller andra 

kreditinstitut och för tomträtter, eftersom kommunerna använder värdet av 

taxeringen som underlag för beräknadet av avgälden för tomträtterna. Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet (2010) menar även att taxeringsvärdet kan ligga till grund för 

fördelning av andelstal och medlemsavgifter i gemensamhetsanläggningar.  

 Värdeområden 

Enligt Skatteverket (2019 b) är hela Sverige uppdelat i olika geografiskt avgränsade 

områden som kallas för värdeområden och som ska underlätta vid 

fastighetstaxeringen. Skatteverket (2019 b) menar att prisbildningen för fastigheter 

skiljer sig åt mellan olika områden runt om i landet. Med hjälp av indelningen i olika 

värdeområden ges hänsyn till det geografiska lägets inverkan på en fastighets 

marknadsvärde. Genom analyser av ortspriser, det vill säga köpeskillingar, kan 

värdeområdesindelningar och nivåläggningen av gällande riktvärdeangivelser göras, 

menar Skatteverket (2019 b). Enligt 5 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (SFS 

1979:1152) kan avkastningsberäkning göras om det inte finns tillräckligt med 

ortsprismaterial för att bestämma marknadsvärdet. Enligt 6 kap. 1 § 

fastighetstaxeringsförordningen (SFS 1993:1199) beslutas ett värdeområde av 

Skatteverket. 

2.3.1 Riktvärden för värdeområden 

Enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) används riktvärdeangivelser vid 

beräknandet av taxeringsvärdet för en småhusenhet. Detta för att bestämma tomten 

och småhusets värde. Riktvärdeangivelsen är en uppskattning vad normaltomtens 

och normhusets värde är i det aktuella värdeområdet. Dessa riktvärdeangivelser 

hämtas från en riktvärdekarta som visar hela landets indelning av värdeområden.  
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2.3.2 Tomtmarksvärde 

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) menar att för att kunna bestämma 

normaltomtens värde i området behöver fem värdefaktorer bestämmas. När dessa 

värdefaktorer är bestämda kan ett fastighetstaxeringsvärde för tomtmarken räknas 

fram. 

Värdefaktorerna är bestämda enligt 12 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (SFS 

1979:1152) och är följande: 

1. Storlek 

Storleken på tomten ska bestämmas i landareal i hela kvadratmeter.  

2. Vatten och avloppsförhållanden 

Tomtens tillgång till drickbart vatten och WC-avlopp. Värdefaktorn är indelad i sex 

klasser, där klass 1 innebär kommunalt vatten och avlopp och klass 6 innebär att det 

inte finns vatten eller avlopp. 

3. Fastighetsrättsliga förhållanden 

Värdefaktorn bestäms om tomten kan eller inte kan bilda en egen fastighet.  

4. Typ av bebyggelse 

Värdefaktorn är indelad i tre olika värdeklasser beroende på vilken typ av bebyggelse 

som finns på tomtmarken. De tre värdeklasserna är friliggande hus, radhus och 

kedjehus.  

5. Närhet till strand 

Syftar på tomtens läge i förhållande till strand. Värdefaktorn är uppdelad i fyra olika 

klasser. Klass 1 innebär strandtomt, vilket betyder att bostadsbyggnaden är belägen 

inom 75 meter från strandlinjen och med egen strand. Klass 2 innebär strandnära 

tomt där bostadsbyggnaden ligger inom 75 meter från strandlinjen, men inte har en 

egen strand. Klass 3 innebär strandnära tomt, men där bostadsbyggnaden ligger 

mellan 76 och 150 meter från strandlinjen. Klass 4 innebär att det inte finns strand 

eller strandnära läge, vilket betyder att bostadsbyggnaden ligger mer än 150 meter 

från strandlinjen.  

2.3.3 Småhusvärde 

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) skriver att för att kunna bestämma 

normhusets byggnadsvärde ska det finnas angivet vilken SV- och SO-tabell som ska 

användas vid taxeringen. Dessa tabeller ska anges för värdeområdet. 
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Enligt 1 kap. 6 § 2 st. fastighetstaxeringsförordningen (SFS 1993:1199) ska en SV-

tabell visa värdet för normhuset, vilket är ett småhus som är uppfört under det 

sjunde året före det år då den allmänna fastighetstaxeringen av småhus sker. 

Normhuset ska vara friliggande och ha normal standard och storlek och ska även vara 

det enda småhuset på tomten. Tomtmarken ska vara en egen fastighet. Värdenivån 

för normhuset är 100 000 kr. Enligt 8 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (SFS 

1979:1152) får det heller inte ha utförts några till- eller ombyggnader på 

normhuset.  

Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) beskriver att SO-tabellen utvisar vilken 

värderelation som finns mellan liknande byggnader där olika förhållanden gällande 

standard och ålder råder. Tabellen visar vilken omräkningsfaktor som ska användas 

när hus har olika standard och ålder. Enligt 1 kap. 6 § 

fastighetstaxeringsförordningen (SFS 1993:1199) ska en procentsats användas vid 

beräkning av ett annat småhus som har samma storlek och standard som normhuset.  

Enligt 1 kap. 6 § 6 st. fastighetstaxeringsförordningen (SFS 1993:1199) finns även 

en FV-tabell, vilken ska användas om det aktuella småhuset skiljer sig från 

normhuset vid det gällande fastighetsrättsliga förhållandet och värdeordningen.   

Enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) bestäms riktvärdet enligt följande 

sex värdefaktorer. 

1. Storlek 

Storleken bestäms utifrån byggnadens boarea och biarea. Arean som värderas kallas 

för värdearea och utgörs av hela husets boarea plus 20 % av husets biarea. Dock får 

biarean inte överstiga 20 kvm. 

2. Ålder 

Åldern anges som värdeår och är husets återstående ekonomiska livslängd. Ofta är 

värdeåret samma som nybyggnadsåret, men vad som kan påverka värdeåret är om 

några om- eller tillbyggnationer har skett så att boarean har påverkats.  

3. Standard 

Standarden bestäms genom att småhuset tilldelas standardpoäng, av vilka det finns 

fem olika standardgrupper som bestämmer standarden. Dessa fem grupper är 

exteriör, energihushållning, kök, sanitet och övrig interiör. Det är fastighetsägarna 

själva som fyller i vilken standard de har på huset genom en deklarationsblankett från 

Skatteverket. 
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4. Byggnadskategori 

Byggnadskategorin har tre olika kategorier, vilka är friliggande småhus, kedjehus och 

radhus. 

5. Fastighetsrättsliga åtgärder  

Anger om marken kan bilda egen fastighet eller inte. 

6. Värdeordning 

Om det finns flera olika byggnader på tomten ska dessa delas in i en värdeordning.  

Det mest värdefulla huset får nummer 1 i värdeordningen och övriga hus får 

nummer 2.  

De ovan nämnda riktvärdefaktorerna används tillsammans med SV-, SO- och FV-

tabellerna och andra värderingsregler, vilket gör det möjligt att räkna fram 

taxeringsvärdet. Om det behövs kan det även göras korrigeringar för 

fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning i det beräknade taxeringsvärdet för 

byggnaden, menar (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010).  

 Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta tidigare genomförd forskning berörande lägets betydelse 

för värdet av småhus och tomtmark vid skidanläggningar. Sökningarna efter tidigare 

genomförd forskning inom ämnet har därför utformats så att studier inom ett något 

bredare område än enbart lägets betydelse för småhus och tomtmark vid 

skidanläggningar har tagits med. Sökningar på vetenskapliga artiklar som handlar om 

fastighetsvärdering och fastighetstaxering har gjorts och utifrån dessa sökresultat har 

fem vetenskapliga artiklar valts ut, vilka alla berör det område som denna studie 

handlar om. En av de vetenskapliga artiklarna är skriven av Kubric, Tomic & Ivic 

(2012) och handlar om en metod för massvärdering av fastigheter som sträcker sig 

över ett antal kommuner i Serbien. Kontrimas och Verikas (2011) skriver att 

massvärdering är en bedömning av fastigheters värde i ett visst område vid en 

bestämd tidpunkt med hjälp av standardiserade förfaranden och statistiska 

prövningar. Kontrimas och Verikas (2011) nämner att det finns tre olika 

traditionella fastighetsvärderingmetoder, vilka är avkastningsmetoden, 

produktionskostnadsmetoden och ortsprismetoden. Vid massvärdering används 

vanligtvis ortsprismetoden menar (Kontrimas och Verikas, 2011). Cypher och 

Hansz (2003) nämner att massvärdering innehåller vissa brister och kan därför 

generera felaktiga taxeringsvärden. 

Det har även skrivits en del examensarbeten som berör det område som detta arbete 

handlar om. Ett av dessa arbeten är från Högskolan i Gävle och två av de andra är 

från Högskolan i Trollhättan. 



 

 
8 

Hulin (2016) har utfört en studie om ekonomibyggnaders indelning i värdeområden 

vid taxering av lantbruk. Hon utreder hur marknadsvärdet för ekonomibyggnader 

ska uppskattas vid taxering och vilken användning ekonomibyggnaderna har idag, 

när många lantbruk har lagt ner sin verksamhet. Studien ger även svar på hur 

marknadsvärdet för ekonomibyggnader påverkas av var de är belägna geografiskt. 

Hulin (2016) har i sitt resultat kommit fram till att värdeområden för 

ekonomibyggnader kan ha påverkan på pristrenden för industrier utanför städer och 

i och med det bör avkastningsmetoden ändvändas vid taxering av 

ekonomibyggnader. Dock menar Hulin (2016) att för varje enskild ort måste en 

sakkunnig tillfrågas om hur verksamhetsområdet ser ut, eftersom det kan finnas 

lokala marknader som påverkar värdet.  

Hagström (2004) har gjort en studie i Tjörns kommun i Västra Götalands län. 

Denna studie grundar sig på en undersökning av hur närheten till strand och 

utsiktens kvalité påverkar sålda fastigheters marknadsvärde. Hagström (2004) har i 

sitt arbete kommit fram till att strand eller närheten till strand påverkar en fastighets 

marknadsvärde mer än vad utsikt gör. Hagström (2004) nämner även att fastigheter 

med utsikt över havet kan vara svåra att bedömda marknadsvärdet för, eftersom det 

är svårt att mäta utsikten rättvist. En strandnära fastighet med fri utsikt över vattnet, 

men med en industri fritt synlig över andra sidan vattnet, får ingen förhöjning av 

värdet, utan snarare tvärt om, menar Hagström (2004). Även Rosqvist (2014) 

kommer i sin studie fram till samma resultat när det gäller utsiktsfaktorn. Rosqvist 

(2014) har gjort en liknade studie som Hagström (2004), men vid en annan ort.  
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3 Metod 

För att kunna undersöka sambandet mellan lägets betydelse för värdet på 

småhusfastigheter vid skidanläggningar har ortsprisundersökningar gjorts på två 

skidanläggningsorter för utförsåkning. Detta har gjorts i syfte att ta reda på om det 

finns någon marknadsvärdeskillnad mellan fastigheter som har ski-in/ski-out-läge 

och fastigheter som inte har det. Med ski-in/ski-out-läge menas att den boende 

endast behöver sätta på sig skidorna utanför dörren och staka en kort sträcka för att 

komma till skidbacken. Det ska med andra ord inte behövas någon transport eller 

vara nödvändigt att gå flera hundra meter för att ta sig till skidbacken.  

Under arbetet med studien återfanns uppgifter om fastighetsbeteckningar. Eftersom 

fastighetsbeteckningarna inte är relevanta för studien har de tagits bort, för att inte 

riskera att känslig information lämnas ut.  

 Insamling av material 

De två skidanläggningsorter som valts ut är Björnrike och Lofsdalen i Härjedalens 

kommun. Björnrike är en relativt stor anläggning, med 11 skidliftar och 16 

nedfarter. Lofsdalen har 9 liftar och 25 nedfarter. Dessa två områden valdes ut 

eftersom det finns ett stort sammanhängande värdeområde för alla småhusfastigheter 

nära skidanläggningarna. Fördelen med ett och samma värdeområde är att det 

underlättar ortsprisundersökningen på så vis att alla småhusfastigheter vid respektive 

skidanläggning taxeras lika utifrån riktvärdeangivelserna. Om det hade funnits flera 

olika värdeområden vid skidanläggningarna hade det antytt att det förekommer en 

prisskillnad mellan småhusfastigheterna beroende av deras geografiska läge. Genom 

att bilda flera olika värdeområden vid skidanläggningarna hade hänsyn till de olika 

geografiska lägena tagits. På grund av att Björnrike och Lofsdalen båda har ett varsitt 

stort sammanhängande värdeområde valdes dessa ut till undersökningen. En annan 

anledning till att dessa anläggningar valdes var för att det hade gjorts många 

försäljningar i området under perioden mellan 2014-01-01 och 2019-03-31. 

För att få tillgång till försäljningspriser på småhusfastigheter som är taxerade med 

typkod 220, vilket står för bebyggda småhustomter, har Lantmäteriet i Gävle 

tilldelat information om försäljningar som har gjorts under perioden mellan 1 

januari 2014 och 31 mars 2019. Informationen som har tilldelats och som är 

relevant för undersökningen är försäljningsdatum, köpeskilling, värdeår, 

fastighetsbeteckning, jämförbara köp, typ av bebyggelse, typkod, boyta, biyta, 

värdeyta, taxeringsvärde, byggår, tomtarea och standardpoäng. Alla K/T-tal, det 

vill säga värdet av köpeskillingen dividerat med taxeringsvärdet, som har använts i 

studien har en omräknad köpeskilling till 1 juli 2016. Taxeringsvärdet för alla 

småhus är från 2018 års taxeringsvärde. I resultatdelen och i bilaga 2 och 3 benämns 
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K/T-talen som ”omräknat K/T”. Vid jämförelser av bostadsytor i studien används 

värdeytan, vilket är hela boytan plus 20 % av biytan. Värdeytan används för att den 

anses ge en mer rättvisande bild av husets area, eftersom den tar hänsyn till småhus 

med stora biytor.  

 Prisutveckling i Härjedalens kommun 

För att kunna använda ortsprismaterialet som har tagits fram på Lantmäteriet i Gävle 

behövdes hänsyn tas till prisutvecklingen för småhus i Härjedalens kommun. 

Ortsprismaterialet är uppdelat i två olika värdetidpunkter. Köpeskillingarna mellan 

år 2014 och 2016 har en värdetidpunkt som är omräknad till den 1 juli 2016. 

Köpeskillingarna mellan år 2017 och 31 mars 2019 har en värdetidpunkt som är 

omräknad till den 11 april 2019. För enkelhetens skull användes värdetidpunkten 1 

juli 2016 för alla köpeskillingar, vilket medförde att alla köpeskillingar från år 2017 

till och med 2019 behövdes räknas om till värdetidpunkten den 1 juli 2016.   

För att kunna beräkna prisutvecklingen gjordes en regressionsanalys genom att 

använda ortsprisprogrammet UC. Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) förklarar 

att en regressionsanalys är en matematisk uträkning enligt minsta kvadratmetoden 

där en linje, den så kallade regressionslinjen, anpassas för alla köpeskillingar som har 

gjorts under den bestämda tidsperioden. I ett kartesiskt koordinatsystem visas 

kvadratmeterpriset i y-led och tidsperioden i x-led. Utifrån y- och x-axlarnas värden 

dras sedan regressionslinjen genom punkterna i diagrammet så att summan av alla 

punkters avstånd till regressionslinjen blir så liten som möjligt. Lutningen på linjen 

ger sedan prisutvecklingen under den aktuella tidsperioden.  

För att kunna få fram ett bra ortsprismaterial avgränsades det efter: 

- Typ av objekt: Småhus.  

- Område: Härjedalen. 

- Tidpunkt: 1 juli 2016 till och med 31 mars 2019. 

- Typkod: 220 Småhusenhet, bebyggd. 

- K/T-tal (köpeskilling/taxeringsvärde): 0.5 – 3.0. 

- Bebyggelsetyp: Friliggande, kedjehus och radhus. 

- Upplåtelseform: Lagfart. 

Resultatet av denna sökning gav 707 objekt, där kr/m² avläses på den lodräta linjen 

och köpeskillingstidpunkten avläses på den horisontella linjen enligt figur 1 nedan. 

Prisutvecklingen för Härjedalen var under denna period på totalt 28 % (19 280 

kr/m² /15 054 kr/m²). 
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Figur 1. Köpeskillingar i Härjedalens kommun från 1 juli 2016 till och med 31 mars 2019. Hämtat 2019-
04-11, från: UC.se. 

Det togs även fram en gemensam prisutvecklingsanalys för Lofsdalens värdeområde, 

med nummer 2361040, och Björnrikes värdeområde, med nummer 2361026. Detta 

för att kunna göra en jämförelse med Härjedalens prisutveckling. Avgränsningen 

gjordes på samma sätt som för Härjedalens prisutveckling. 

- Typ av objekt: Småhus. 

- Område: Björnrikes värdeområde (nummer 2361026), Lofsdalens 

värdeområde (nummer 2361040). 

- Tidpunkt: 1 juli 2016 till och med 31 mars 2019. 

- Typkod: 220 Småhusenhet, bebyggd. 

- K/T (köpeskilling/taxeringsvärde): 0.5 – 3.0. 

- Bebyggelsetyp: Friliggande, kedjehus och radhus. 

- Upplåtelseform: Lagfart. 

Resultatet av sökningen gav 86 objekt, varav 37 av försäljningarna var från 

Björnrikes värdeområde och 49 av försäljningarna var från Lofsdalens värdeområde. 

Kr/m² avläses på den lodräta linjen och köpeskillingstidpunkten på den horisontella 

linjen enligt figur 2 nedan. Prisutvecklingen för värdeområdena var under denna 

period 18 % (30 609 kr/m² /25 924 kr/m²).  
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Figur 2. Köpeskillingar i Björnrikes och Lofsdalens värdeområden från 1 juli 2016 till och med 31 mars 2019. 
Hämtat 2019-05-03, från: UC.se. 

Prisutvecklingen för Björnrikes och Lofsdalens värdeområden skiljer sig med 10 

procentenheter jämfört med Härjedalens kommuns prisutveckling. 

Enligt Svensk Mäklarstatistik (2019) är prisutvecklingen för fritidsfastigheter i 

Jämtlands län från år 2016 till mars 2019 18 %, vilket är samma prisutveckling som 

den framräknade prisutvecklingen för värdeområderna i Björnrike och Lofsdalen. 

Prisutvecklingen för Härjedalens kommun från juli 2016 till mars 2019 finns inte 

framräknad från Svensk Mäklarstatistik, eftersom för få köp har gjorts i Härjedalens 

kommun. På grund av detta fick statistik från hela Jämtlands län användas från 

Svensk Mäklarstatistik i jämförelsen ovan.  

Den framräknade prisutvecklingen för hela Härjedalens kommun användes som 

prisutvecklingsunderlag, eftersom de 707 köpeskillingar som har använts kan anses 

visa den mest sannolika bilden av hur prisutvecklingen har sett ut generellt för alla 

småhusfastigheter i Härjedalen.  

När prisutvecklingen var bestämd för perioden behövdes prisutvecklingen per 

månad beräknas. Detta gjordes genom att dela prisutvecklingen med antalet 

månader. Från 1 juli 2016 till och med 31 mars 2019 är det 33 månader. 28 %/33 

mån = 0,85%/mån.  

När prisutvecklingen var beräknad per månad i procent från värdetidpunkten 1 juli 

2016 till 31 mars 2019 kunde köpeskillingarna som hade tillkommit efter 1 juli 2016 

räknas om. Detta gjordes genom att räkna ut antal månader från värdetidpunkten 

tills det att fastigheterna såldes. När antalet månader var framräknade 

multiplicerades det med procentsatsen för en månad, det vill säga 0,85 %. Summan 

av detta resulterade i värdeökningen i procent för fastigheterna vid värdetidpunkten. 

Sedan dividerades köpeskillingen med procentsatsen för att få fram vad 

köpeskillingen skulle vara vid värdetidpunkten.  
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Exempel: 

 Analys av insamlat material 

För kunna jämföra småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge med de som inte 

har det gjordes en avgränsning för de småhusfastigheter som har detta läge. 

Avgränsningen för Björnrike grundade sig på avståndet mellan skidbacken och huset 

samt hur enkelt det var att ta sig till och från backen utan att behöva ta av sig 

skidorna eller korsa flera vägar med skidorna. Inom avgränsningen räknades även de 

småhusfastigheter som ligger relativt nära backen, där det går att ta sig från backen 

till huset utan ta av sig skidorna. Däremot räknades inte de småhusfastigheter in där 

de boende behöver ta av sig skidorna och gå upp i backen för att ta sig till närmaste 

lift. Eftersom det områdeskännedom i Björnrike finns hos författaren av denna 

rapport var det enkelt att avgränsa vilka småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-

läge.  

För att avgränsa Lofsdalens ski-in/ski-out-småhusfastigheter användes samma 

metod, med skillnaden att en områdeskarta (se bilaga 2) användes. Områdeskartan 

visar hur en skidtransportled går mellan småhusfastigheternas områden och leder de 

boende till och från skidbacken. Det hölls även en chatt-konversation med den 

stugansvarige för Lofsdalens skidområde, som förklarade hur skidtransportleden gick 

mellan småhusfastigheterna samt vilka småhusfastigheter som ansågs ha ski-in/ski-

out-läge.  

Avgränsningen av småhusfastigheterna i Björnrike och Lofsdalen som har ski-in/ski-

out-läge ritades direkt in i Lantmäteriets riktvärdekarta med hjälp av ritverktyget. 

Områdena med ski-in/ski-out-läge är i kartan markerade med svarta, transparenta 

polygonytor, se figur 4 och 6. Detta skapar en enkel överblick över vilka 

småhusfastigheter som innehar ski-in/ski-out-läge. De småhusfastigheter som inte 

Vemdalen kyrkby 43:209 såldes 30 november 2017 för 2 400 000 kr. Antalet 

månader från värdetidpunkten 1 juli 2016 är 16 månader.  

16 månader * 0,85 % = 13,6 %. Under 16 månader från värdetidpunkten har 

värdeökningen för Härjedalens kommun ökat med 13,6 %.  

2 400 000 kr/1,136= 2 112 676 kr (≈2 110 000 kr). 

2 110 000 kr är den omräknade köpeskillingen till värdetidpunkten. Detta kan 

kontrollräknas genom att 2 110 000 kr multipliceras med värdeökningen.  

2 110 000 kr * 1,136= 2 396 960 kr (2 400 000 kr) 

 
Figur 3. Exempel på hur prisutvecklingsberäkningen har gått till. 
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har detta läge har inte avgränsats i kartan, utan dessa objekt utgör resterande 

småhusfastigheter inom de berörda värdeområdena i Björnrike och Lofsdalen.  

 Urval av jämförelseobjekt 

När data var insamlad från Lantmäteriet i Gävle behövdes denna rensas för att 

avskilja all data som inte var relevant för undersökningen. Rensningen innebar att 

alla försäljningar av småhusfastigheter som hade gjorts och som inte tillhörde de 

berörda värdeområdena togs bort. Genom att använda kalkylprogrammet Microsoft 

Excel, i fortsättningen benämnt Excel, var det enkelt att ta bort de försäljningar som 

inte var relevanta.  

När alla relevanta försäljningar gjorda inom värdeområdet fanns listade i Excel 

behövdes en uppdelning i två olika Excelblad göras. Ett blad för de 

småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge och ett för de som inte har det läget. 

För att kunna ta reda på om försäljningsobjektet hade ski-in/ski-out-läge gjordes en 

sökning på den aktuella fastighetens fastighetsbeteckning i Lantmäteriets datatjänst, 

GeoVy, för att se var den var belägen. Med hjälp av avgränsningen för ski-in/ski-

out-områdena som tidigare hade gjorts i Lantmäteriets riktvärdekarta gick det att 

avgöra om fastigheten hade ski-in/ski-out-läge eller inte.  

Efter att uppdelningen var klar i de två olika Excelbladen gjordes en gallring av de 

försäljningsobjekt som inte var representativa för undersökningen. I gallringen togs 

hänsyn till K/T-värden och objekt som Lantmäteriet i Gävle hade klassat som ”ej 

jämförbara köp”. De objekt som gallrades bort återfinns understrukna i rött i bilaga 

3 för Björnrike och i bilaga 4 för Lofsdalen. Tillvägagångssättet för gallringen 

redovisas med hjälp av två flödesscheman, se figur 5 och 7.  

När gallringen var genomförd togs medeltal fram för de försäljningsobjekt som 

innehar ski-in/ski-out-läge och för de objekt som inte har detta läge. Medeltalen 

motsvarade kr/värdeyta, omräknad köpeskilling, värdeyta, standardpoäng, värdeår 

och omräknade K/T-värden. Utifrån dessa medeltal kunde en jämförelse göras 

mellan de småhusfastigheter som innehar ski-in/ski-out-läge och de 

småhusfastigheter som inte har det. Denna bearbetningsprocess av insamlade data 

gjordes två gånger, det vill säga en gång för undersökningen i Björnrike och en gång 

för Lofsdalen. 

Det gjordes även en ytterligare gallring för endast Björnrike, där hänsyn togs till 

värdeytan. De objekt som gallrades bort återfinns understrukna i blått i bilaga 3. 

Utifrån denna gallring kunde nya medeltal för kr/värdeyta, omräknad köpeskilling, 

värdeyta, standardpoäng, värdeår och omräknade K/T-värden beräknas för 

Björnrike. Med de ytterligare medelvärdena kunde en jämförelse av de båda 

resultaten göras. 
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 Intervjuer 

Fem intervjuer med olika fastighetsmäklare har genomförts. Två av intervjuerna var 

med fastighetsmäklare som är verksamma i Funäsdalen, en av intervjuerna var med 

en fastighetsmäklare som jobbar i Vemdalen, en intervju med en fastighetsmäklare i 

Åre och den sista fastighetsmäklaren är verksam i Sälen.  

Biggam (2014) menar att det är viktigt att intervjuaren vid en intervju visar respekt 

och hänsyn gentemot den som blir intervjuad. Detta är extra viktigt i sammanhang 

när barn eller andra typer av utsatta personer blir intervjuade. Exempelvis kan 

hänsyn tas genom att inte ge ut någon av de intervjuades namn utan tillåtelse. 

Intervjuerna med fastighetsmäklarna har därför valts att hållas anonyma, endast deras 

arbetsort redovisas. Valet att låta fastighetsmäklarna vara anonyma anses inte 

påverka resultatet negativt. 

De frågor som ställdes till fastighetsmäklarna under intervjuerna var både kvalitativa 

och kvantitativa. Jacob och Furgerson (2012) menar att användningen av kvalitativa 

och kvantitativa frågor är den mest framgångsrika metoden för att skapa användbara 

data vid intervjuer. Frågorna som ställdes var öppna, det vill säga att de inleddes 

med ord som vad, hur och varför. Vid frågor som det gick att svara ja eller nej på 

uppkom följdfrågor, i syfte att få ett mer utförligt svar och en levande konversation. 

Eftersom det inte var tidsmässigt möjligt att ha personliga intervjuer genomfördes 

telefonintervjuer med fastighetsmäklarna. Efter att ha mejlat flera fastighetsmäklare 

och fastighetsmäklarkontor i närheten av landets alla större utförsåkningskidorter 

var det slutligen fem fastighetsmäklare som tackade ja till att medverka i en intervju. 

Intervjufrågorna hade skickats ut med förfrågningarna om intervjuerna, vilket ledde 

till att fastighetsmäklarna kunde förbereda sig och därför drog inte intervjuerna ut på 

tiden. Efter att den sista intervjun hade hållits ansågs det finnas tillräckligt med svar 

och därför gjordes bedömningen att fler intervjuer inte behövde göras. Intervjuerna 

med fastighetsmäklarna varade ungefär i 15 minuter vardera.  

Avsikten med intervjuerna var att jämföra fastighetsmäklarnas svar med 

ortsprisundersökningen, för att se om de stämde överens med resultatet från 

ortsprisundersökningen. Syftet med intervjuerna var även att se om svaren från 

fastighetsmäklarna skilde sig beroende på var i landet utförsåkningskidanläggningen 

är lokaliserad.  

Det hölls även en intervju med Henrik Roos, som är seniorrådgivare på 

Lantmäteriet i Gävle på sektionen för fastighetsekonomi. Intervjun med Roos var ett 

personligt möte som hölls på Lantmäterikontoret i Gävle. Genom att ha ett 

personligt möte istället för en telefonintervju blev samtalet blev mer öppet och 
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djupgående. Även fler följdfrågor kunde ställas under denna intervju, jämfört med 

under telefonintervjuerna. Syftet med intervjun med Roos var att få förståelse för 

hur tillvägagångssättet ser ut när nya värdeområden tas fram.  

Materialet från intervjuerna presenteras i det fjärde kapitlet, resultatet, och 

intervjufrågorna återfinns i sin helhet i bilaga 5. 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från ortsprisundersökningarna av Björnrikes och 

Lofsdalens skidområde. Även resultatet från de hållna intervjuerna med 

fastighetsmäklarna och med Henrik Roos på Lantmäteriet redovisas i detta kapitel. 

 Björnrikes värdeområde 

I Björnrikes skidanläggnings värdeområde, nummer 2361026 i Härjedalens kommun 

har det gjorts totalt 83 försäljningar av bebyggda småhusfastigheter med typkod 220 

mellan 1 januari 2014 och 31 mars 2019. Eftersom alla köpeskillingar är utspridda 

över hela denna tidsperiod har en värdetidpunkt bestämts till den 1 juli 2016 för alla 

försäljningar. Detta gjordes för att alla försäljningarna skulle vara jämförbara 

oberoende av vid vilken tidpunkt som fastigheten försåldes. En mer utförlig 

beskrivning av omräkningen av köpeskillingarna till en och samma värdetidpunkt 

redovisas i avsnitt 3.2.  

För att kunna jämföra prisskillnaden mellan de småhusfastigheter som har ski-in/ski-

out-läge har en avgränsning gjorts för de fastigheter som har detta läge. De tre 

svarta, transparenta polygonytorna i figur 4 nedan visar de småhusfastigheter som 

anses ha ski-in/ski-out-läge. Den blå linjen visar hur värdeområdet är utformat idag. 

De resterande småhusfastigheterna i värdeområdet är de fastigheter som inte har ski-

in/ski-out-läge och som är med i ortsprisundersökningen.  

Figur 4. Värdeområde för fastigheter med typkod 220 i Björnrike år 2018–2020. Tillstånd har hämtats från 
Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2019-04-01 från https://riktvardekarta.lantmateriet.se/fft18smahus/). 

https://riktvardekarta.lantmateriet.se/fft18smahus/
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Av dessa 83 försäljningsobjekt inom värdeområdet gallrades avvikande objekt bort. 

Gallringsprocessen har skett enligt flödesschemat nedan (figur 5). 

 

Figur 5. Flödesschema för gallringsprocessen i Björnrike. 

Efter att gallringen hade gjorts kvarstod totalt 77 försäljningar inom värdeområdet, 

varav 55 av dessa försäljningar var med fastigheter som ansågs sakna ski-in/ski-out-

läge. De resterande 22 försäljningarna ansågs ha ski-in/ski-out-läge och är 

lokaliserade inom de svarta, transparenta polygonytorna i figur 4 ovan.  

För att kunna jämföra de två olika delområdena, det vill säga de som har ski-in/ski-

out-läge med de som inte har det, delades försäljningarna upp i två olika Excelblad. 

Medelvärdet för kr/värdeyta, omräknad köpeskilling, standardpoäng, värdeyta, 

omräknat K/T-värde och värdeår togs fram för båda delområdena. Medelvärdena 

för båda delområdena kan avläsas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Medelvärden för Björnrike. 

 

I tabellen ovan går det att utläsa att småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge i 

genomsnitt har ett högre kr/värdeyta än de småhusfastigheter som inte har ski-

in/ski-out-läge, motsvarande 8,7 % högre. Småhusfastigheterna med detta läge 

visade sig även ha högre omräknade köpeskillingar, motsvarande 32,8 % högre, än 

småhusfastigheter som inte har detta läge. Standardpoängen skiljer sig däremot 

endast med en enhet, vilket inte är en betydande skillnad, men standarden visade sig 

ändå vara marginellt högre hos de fastigheter som inte har ski-in/ski-out-läge. 

Gällande värdeytan visade resultaten tydligt att det förekommer större byggnader på 

de fastigheter som har ski-in/ski-out-läge än de som inte har det och i snitt är 

byggnaderna 30,4 % större. De omräknade K/T-värdena är även högre för 

småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge, i snitt 17,7 % högre. Det 

Samtliga 83 försäljningar 
inom värdeområdet.

Föräljningar med K/T-
värden <1 gallrades 

bort, eftersom de kan 
misstänkas vara släktköp 

eller likandnde. Efter 
gallringen kvarstod 79 

försäljningar.

Även K/T-värden >3 
gallardes bort, eftersom 
sådana värden kan tyda 
på att taxeringsvärdet 
inte stämmer eller att 

köpeskillningen 
avspeglar någonting som 
inte har med taxeringen 
att göra. Efter gallringen 

kvarstod 78 
försäljningar.

En sista gallring gjordes 
för en försäljning som 

Lantmäteriet hade klassat 
som icke jämförelsebart 

objekt. Efter denna 
gallring kvarstod 77 

försäljningar.

 Inte ski-in/ski-out Ski-in/ski-out Differens 

Kr/värdeyta (kr) 24 756 27 120 2364 (8,7 %) 

Omräknad 
köpeskilling (kr) 

2 116 000 3 148 000 1 032 000 (32,8 %) 

Standardpoäng 28 27 1 

Värdeyta (kvm) 87 125 38 (30,4 %) 

Omräknat K/T 1,30 1,58 0,28 (17,7 %) 

Värdeår 1986 1994 8 år 
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genomsnittliga värdeåret skiljer sig med åtta år, där byggnaderna på 

småhusfastigheterna med ski-in/ski-out-läge visade sig vara något nyare. 

4.1.1 Andra gallringen för Björnrike 

Efter bearbetningen av resultatet från de 77 försäljningarna inom värdeområdet 

gjordes en ytterligare gallring av objekten, där hänsyn togs till deras värdeyta. Alla 

försäljningsobjekt med en värdeyta under 80 kvm gallrades bort. Detta eftersom det 

endast fanns kvar totalt 38 stycken jämförelseobjekt, varav 21 stycken tillhörde de 

fastigheter som inte har ski-in/ski-out-läge. Det betyder att bara 17 fastigheter med 

detta läge återstod. Av de fastigheter som inte har ski-in/ski-out-läge var det 34 

försäljningsobjekt som gallrades bort och 5 försäljningsobjekt med detta läge som 

gallrades bort. Denna gallring och jämförelse gjordes för att kunna skapa två olika 

perspektiv, ett där många försäljningsobjekt ingick och ett där färre, men mer 

homogena, försäljningsobjekt ingick. Medelvärdena för de båda delområdena, efter 

den andra gallringen och jämförelsen, kan avläsas i tabell 2 nedan.  

Tabell 1. Medelvärden efter den andra gallringen för Björnrike. 

 

I tabellen ovan kan utläsas att småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge i 

genomsnitt har ett högre kr/värdeyta än de småhusfastigheter som inte har ski-

in/ski-out-läge, motsvarande 3,2 % högre. Fastigheterna med detta läge har även 

högre omräknade köpeskillingar, motsvarande 19,6 % högre, än de fastigheter som 

inte har ski-in/ski-out-läge. Standardpoängen skiljer sig med tre enheter, vilket inte 

kan anses vara betydande, men standarden visade sig ändå vara högre hos de 

fastigheter som inte har ski-in/ski-out-läge. Värdeytan är i genomsnitt 17,5 % 

större hos de fastigheter som har ski-in/ski-out-läge, vilket betyder att deras 

byggnader är större jämfört med byggnaderna på fastigheterna utan detta läge. De 

omräknade K/T-värdena är högre för de tomter som har ski-in/ski-out-läge, 

motsvarande 14,7 % högre. Värdeåret skiljer sig med tre år, vilket innebär att 

byggnaderna på småhusfastigheterna med ski-in/ski-out-läge är något nyare. 

 

 

 Inte ski-in/ski-out Ski-in/ski-out Differens 

Kr/värdeyta (kr) 24 290 25 094 804 (3,2 %) 

Omräknad 
köpeskilling (kr) 

2 787 000 3 468 000 681 000 (19,6 %) 

Standardpoäng 30 27 3 

Värdeyta (kvm) 118 143 25 (17,5 %) 

Omräknat K/T 1,33 1,56 0,23 (14,7 %) 

Värdeår 1993 1996 3 år 
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 Jämförelse mellan resultaten 

Av de båda resultaten kan utläsas att småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge i 

genomsnitt har ett högre kr/värdeyta, omräknad köpeskilling, värdeyta, värdeår och 

omräknade K/T-värden. Det som den andra gallringen, där alla försäljningsobjekt 

med en värdeyta under 80 kvm gallrades bort, resulterade i var att andelarna i 

procent sjönk för alla medelvärden. Det visar dock fortfarande att småhusfastigheter 

som har ski-in/ski-out-läge i snitt har högre medelvärden. Det som den andra 

gallringen även ledde till var att standardpoängens medelvärdesskillnad höjdes med 

två enheter, från ett till tre, för de småhusfastigheter som inte har ski-in/ski-out-

läge. Det genomsnittliga värdeåret sjönk även med tre år för de småhusfastigheter 

som har ski-in/ski-out-läge efter den andra gallringen, men det tyder fortfarande på 

att byggnaderna är nyare på de småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge.  

 Lofsdalens värdeområde 

I Lofsdalens värdeområde, nummer 2361040, som ligger i Härjedalens kommun, 

har det totalt genomförts 105 försäljningar av bebyggda småhusfastigheter med 

typkod 220 under perioden mellan 1 januari 2014 och 31 mars 2019. För att kunna 

jämföra köpeskillingarna vid dessa försäljningar har värdetidpunkten bestämts till 

den 1 juli 2016. Detta för att alla försäljningarna skulle vara jämförbara oberoende 

av vid vilken tidpunkt som fastigheten försåldes. En mer utförlig beskrivning av 

omräkningen av köpeskillingarna till en och samma värdetidpunkt redovisas i avsnitt 

3.2. 

Figur 6. Värdeområde för fastigheter med typkod 220 i Lofsdalens skidområde år 2018–2020. Tillstånd har 
hämtats från Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2019-04-02 från 
https://riktvardekarta.lantmateriet.se/fft18smahus/). 
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För att kunna jämföra prisskillnaden mellan småhusfastigheter som har ski-in/ski-

out-läge har en avgränsning gjorts för de fastigheter som anses ha detta läge. Genom 

att undersöka områdeskartan (se bilaga 2) över Lofsdalen var det enklare att avgöra 

vilka fastigheter som ansågs har ski-in/ski-out-läge. Områdeskartan visar att det 

finns en skidtransportsträcka genom Höglandet och Lövhammaren, ut till 

skidbacken. De fastigheter som är nära belägna denna transportsträcka anses ha ett 

bra läge för de boende att ta sig till och från backen. De två svarttransparenta 

polygonytorna i figur 6 ovan visar de småhusfastigheter som anses ha ski-in/ski-out-

läge. Figur 6 visar även tre olika värdeområden, men det är endast värdeområdet 

som har nummer 2361040 som undersökningen berör. Detta område motsvaras av 

den översta, blåfärgade polygonytan. De resterande småhusfastigheterna inom 

värdeområde nummer 2361040 är de fastigheter som inte har ski-in/ski-out-läge 

och som ingår i ortsprisundersökningen. 

Av de totalt 105 jämförelseobjekten inom värdeområdet gallrades avvikande objekt 

bort. Gallringsprocessen har skett enligt flödesschemat nedan (figur 7). 

 

Figur 7. Flödesschema för gallringsprocessen för skidområdet i Lofsdalen. 

Efter den sista gallringen kvarstod totalt 95 försäljningar inom värdeområdet. 52 av 

de försäljningarna motsvaras av småhusfastigheter som inte kan anses ha ski-in/ski-

out-läge och de resterande 43 försäljningarna anses ha detta läge.  

För att kunna jämföra de två olika delområdena, det vill säga de som har ski-in/ski-

out-läge med de som inte har detta läge, delades försäljningarna upp i två olika 

Excelblad. Medelvärdena för kr/värdeyta, omräknad köpeskilling, standardpoäng, 

värdeyta, omräknade K/T-värden och värdeår togs fram för båda delområdena. 

Medelvärdena för delområdena kan utläsas i tabell 3 nedan.  

Samtliga 105 försäljnigar i 
värdeområdet.

Föräljningar med K/T-värden <1 
gallrades bort eftersom de kan 
misstänkas vara släktköp eller 

likandnde. Även K/T-värden >3 
gallardes bort, eftersom sådana 

värden kan tyda på att 
taxeringsvärdet inte stämmer eller 

att köpeskillningen avspeglar 
någonting som inte har med 

taxeringen att göra. Efter 
gallringen kvarstod 97 

försäljningar.

Två av försäljningsobjekten 
gallrades bort eftersom 

Lantmäteriet hade klassat köpen 
som icke jämförbara. Efter denna 

sista gallring återstod 95 
försäljningar. 
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Tabell 2. Medelvärden för Lofsdalen. 

 

I tabellen ovan går det att utläsa att småhusfastigheter i Lofsdalen med ski-in/ski-

out-läge har ett högre kr/värdeyta än fastigheter utan detta läge, motsvarande 17,9 

% högre. Fastigheterna med ski-in/ski-out-läge har även högre omräknade 

köpeskillingar, motsvarande 20,2 % högre, än de fastigheter som inte har det. 

Standardpoängen skiljer sig endast med en enhet, vilket inte anses vara en betydande 

skillnad. Den genomsnittliga värdeytan är i snitt 4 kvm större för de 

småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge. De omräknade K/T-värdena är även 

0,16 enheter högre, motsvarande 9,8 % högre, för de småhusfastigheter som har 

ski-in/ski-out-läge. Värdeåret skiljer sig med 14 år i snitt, vilket tyder på att 

småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge har nyare bebyggelse.  

 Resultat av intervjuerna 

Samtliga av de intervjuade fastighetsmäklarna är överens om att det geografiska läget 

och bebyggelsens standard är de två faktorer som påverkar försäljningspriset mest. 

Vidare råder delade åsikter kring vilken den tredje mest prispåverkande faktorn är. I 

Vemdalen, Sälen och Åre gjordes uttryck för att det främst är 

uthyrningsmöjligheterna som har en stor prispåverkande faktor, medan det i 

Funäsdalen framhölls att det för priset är mer viktigt med bra utsikt och solläge. En 

fastighetsmäklare från Funäsdalen berättade att efterfrågan på uthyrningsmöjligheter 

inte har varit särskilt stor under de senaste åren, men att sådan efterfrågan har börjat 

att återkomma.  

Vad som är att anse som ett ski-in/ski-out-läge var samtliga fastighetsmäklare eniga 

om. De menade att de boende i princip ska kunna sätta på sig skidorna utanför 

dörren och enkelt kunna ta sig till och från skidbacken. Fastighetsmäklarna berättade 

även att de är sparsamma med marknadsföringen av att en fastighet har ett ski-

in/ski-out-läge, eftersom de inte vill riskera att göra en köpare missnöjd till följd av 

att det kan råda delade meningar gällande vad som räknas som ett sådant läge eller 

inte. I de fall det inte rör sig om ett garanterat ski-in/ski-out-läge brukar de istället 

informera om hur långt det är från fastigheten till närmaste skidbacke eller -lift.  

 Inte ski-in/ski-out Ski-in/ski-out Differens 

Kr/värdeyta 22 405 kr 27 317 kr 4912 (17,9 %) 

Omräknad 
köpeskilling 

1 708 000 kr 2 142 000 kr 434 000kr (20,2 %) 

Standardpoäng 26 27 1 

Värdeyta kvm 76 kvm 80 kvm 4 kvm (5 %) 

Omräknat K/T 1,47 1,63 0,16 (9,8 %) 

Värdeår 1981 1995 14 år 
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Vidare var samtliga fastighetsmäklare överens om att ski-in/ski-out-läge påverkar 

försäljningspriset positivt. Fastighetsmäklaren i Vemdalen gav ett exempel på att en 

obebyggd fastighet med ski-in/ski-out-läge i Vemdalsskalet såldes för 1,1 miljoner 

mer än en obebyggd fastighet utan ski-in/ski-out-läge i Vargen, som är ett mindre 

skidområde i Vemdalen. I Sälen påstod fastighetsmäklaren att det kan skilja 10 000 

kr/kvm för bostadsrätter som har ett ski-in/ski-out-läge och att prisskillnaden kan 

vara mellan 500 000 kr och 1 000 000 kr för småhusfastigheter. Fastighetsmäklarna i 

Funäsdalen var ense om att ski-in/ski-out-läge påverkar priset positivt, men menar 

att det inte har så stor påverkan. Det finns dock inte lika många småhusfastigheter 

som har ski-in/ski-out-läge i Funäsdalen jämfört med i Vemdalen och Sälen.  

Fastighetsmäklaren i Åre exemplifierade några försäljningar av nyproducerade 

bostadsrätter, där priset för en bostadsrätt med ski-in/ski-out-läge sattes till 

300 000 kr högre än en identisk bostadsrätt i närheten, men utan ski-in/ski-out-

läge. Fastighetsmäklarna i Åre, Sälen och Vemdalen beskrev att de vid värderingen 

och annonseringen av småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge tar mer hänsyn till 

prisskillnaderna än vad fastighetsmäklarna från Funäsdalen gör. Detta beror på att 

det som tidigare nämnts finns färre småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge i 

Funäsdalen och att de fastigheterna heller inte har någon eftermiddagssol, eftersom 

det är stora dalgångar.  

Fastighetsmäklaren i Åre påstod att efterfrågan på småhusfastigheter med ski-in/ski-

out-läge är stor och att det vid försäljning av nyproduktion alltid är de 

småhusfastigheter med detta läge som säljs först. Även vid Vemdalen och Sälen är 

efterfrågan på ski-in/ski-out-läge stor, enligt fastighetsmäklarna, som beskriver att 

det motsvarar vad de flesta letar efter när de vill köpa småhusfastigheter i dessa 

områden. I Funäsdalen finns det också en viss efterfrågan, uppger fastighetsmäklaren 

där, men eftersom det finns relativt få småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge där 

efterfrågar de flesta köpare småhusfastigheter med ett bekvämt bilavstånd till 

skidbacken.  

Vidare är fastighetsmäklarna ense om att den största gruppen köpare till 

småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge representeras av människor boende i 

Mälardalen med relativt god ekonomi. I Vemdalen, Funäsdalen och Sälen 

förekommer många barnfamiljer bland köparna till småhusfastigheter med ski-

in/ski-out-läge, som förutom möjligheten att åka skidor även ser sitt köp som en 

investering, eftersom möjligheterna att hyra ut huset är goda. I Åre förekommer fler 

köpare i form av privatpersoner som spenderar stora delar av vinterhalvåret på orten 

och som därför troligtvis inte ser sitt köp som en möjlig investering genom 

uthyrning. I Åre tycks även solläget spela en viktigare roll än ski-in/ski-out-läget för 

de flesta köpare, enligt en fastighetsmäklare.  
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I Vemdalen, Åre och Funäsdalen har byggnadens skick och standard visat sig spela en 

mycket stor roll för priset, oavsett om det finns ett med ski-in/ski-out-läge eller 

inte. Om köpare får välja mellan en fastighet med låg standard och som har ski-

in/ski-out-läge och en fastighet med hög standard som inte har ski-in/ski-out-läge, 

väljer köpare i större utsträckning ett boende som är nyrenoverat och med hög 

standard än tvärtom, även om fastigheten inte har ski-in/ski-out-läge. 

Fastighetsmäklarna förklarar detta med att det verkar som att kraven på ett bekvämt 

och relativt nyrenoverat hus har ökat med åren, jämfört med tidigare, då fler hade 

möjligheten och viljan att renovera. I Sälen skiljer sig detta åt, eftersom det där finns 

många spekulanter som vill köpa en småhusfastighet med ett genuint ski-in/ski-out-

läge när en sådan kommer ut till försäljning, även om renoveringsbehov finns. De 

flesta köpare tycks anse att det är en bra investering, eftersom de ser det som en 

garanterad inkomst vid uthyrning på grund av att bostäderna som ligger nära 

skidbackarna alltid är uthyrda under vinterhalvåret. Fastighetsmäklaren i Sälen 

berättar även att de alltid har med en kalkyl i försäljningsannonsen där det står vilka 

intäkter som fastigheten genererar om den hyrs ut under vinterhalvåret. Detta tycks 

vara något som många spekulanter intresserar sig för.  

En fastighetsmäklare från Funäsdalen, som har förmedlat fastigheter länge och därför 

har god erfarenhet i yrket, berättade att hon aldrig har varit med om att någon 

potentiell köpare har efterfrågat småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge. 

Fastighetsmäklaren berättar även att det byggs fler bostadsrättslägenheter i 

skidbackarna istället för småhusfastigheter. En bostadsrättslägenhet taxeras som 

hyreshusenhet och inte som bebyggd småhusenhet, vilket leder till att de inte syns i 

statistiken för bostäder med ski-in/ski-out-läge i det fall bara bebyggda 

småhusenheter undersöks. En fastighetsmäklare berättar även att det i Åre finns en 

risk för att många väljer bort ett ski-in/ski-out-läge, eftersom detta kan innebära en 

direkt insyn i bostaden från både liftar och skidbackar, vilket få köpare föredrar.  

4.5 Framtagande av nya värdeområdesindelningar  

Under intervjun med H. Roos (personlig kommunikation, 9 maj 2019) förklarades 

att värdeområdesindelningar förr i tiden bestämdes beroende på hur det såg ut i 

närområdet. Detta för att det på den tiden inte fanns lika bra analysmetoder, 

ortsprismaterial eller andra verktyg som det finns idag. Förr arbetade 

värderingstekniker, som var utspridda över hela landet och hade lokalkännedom, 

med att studera på kartor, byggnadsritningar, infrastrukturen i närområdet, miljön 

och andra prispåverkande faktorer. Utifrån det material som värderingsteknikerna 

samlade in arbetades potentiella värdeområden fram.  

I dag, berättar Roos, är det fortfarande värderingstekniker som med hjälp av 

Lantmäteriet tar fram nya värdeområden, med skillnaden att det idag finns mer 
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ortsprismaterial och digitala datorprogram som underlättar ortsprisundersökningar i 

de potentiella värdeområdena. Eftersom det går att göra bättre 

ortsprisundersökningar i nutid har antalet värdeområden ökat med ca 50 % under de 

senaste tio åren. Roos menar att ambitionen och utgångspunkten är att bilda 

värdeområden där prisbildningen sker på ett likartat sätt överallt inom området, det 

vill säga där köpare betalar lika mycket för fastigheterna oberoende av var i området 

de befinner sig. Ett värdeområde kan skilja sig mycket i storlek, menar Roos, och 

antalet fastigheter i ett värdeområde kan vara mellan fem och 500. Vid 

värdeområdesindelningar ska fastigheter som skiljer sig i värde inte ingå i samma 

värdeområde, men en prisskillnad på mellan 5–10% är acceptabel, enligt Roos.  

Var sjätte år genomgår småhusenheter en allmän fastighetstaxering, berättar Roos, 

och var sjätte år görs även en grundlig genomgång av värdeområdena för att nya 

förslag på värdeområden ska kunna ges. Det är Lantmäteriet som avgör var det 

behöver göras en översyn och provvärdering av nya värdeområden. Roos förklarar 

vidare att de bland annat bevakar riktvärdekartan och tittar på områden där det 

under den senaste tiden har skett många förvärv som inte stämmer överens med 

taxeringsvärdet. När det upptäcks att taxeringsvärdena för många småhusfastigheter 

i ett område är under eller över 75 % av köpeskillingen får en lokal 

värderingstekniker se över området, göra nya provvärderingar och eventuellt nya 

värdeområdesindelningar. Det är även vanligt förekommande att nya bostäder och 

bostadsområden automatiskt läggs in i ett befintligt värdeområde om de har samma 

värde, menar Roos. I annat fall kan ett nytt värdeområde för det området bildas. 

Roos förklarar vidare att det är bättre med fler värdeområden än färre. Om ett nytt 

bebyggt område uppkommer kan det vara bättre att skapa ett nytt värdeområde än 

att föra in det i ett befintligt, trots att fastigheterna har samma värde. Detta beror på 

att det kan vara olika bebyggelsetyper och att byggnaderna skiljer sig i byggnadsår. I 

det fallet är det bättre att göra ett nytt, ytterligare värdeområde, för att 

åldersskillnaden och byggnadstyperna inte ska skilja sig för mycket inom ett och 

samma värdeområde, menar Roos.  

När det bildas nya värdeområden i glesbygd brukar tillgången till ortsprismaterial 

ofta vara dålig, berättar Roos. I de fallen får en marknadssimulering och bedömning 

göras för att få fram värdenivån. Värderare får hämta försäljningar från andra 

värdeområden, där förutsättningarna för prisbildningen kan antas vara likartade, och 

utifrån det materialet framställa en värdenivå för värdeområdet. Efter några år går 

det att avgöra om bedömningen av värdenivån var bra eller inte, berättar Roos.  

Roos berättade vidare att det inte alltid är lätt att bilda värdeområden där alla 

småhusfastigheter är likvärdiga. En ytterligare försvårande faktor är i de fall det finns 

fastigheter i ett blivande värdeområde som har strand eller strandnära läge. Vid 

bildandet av värdeområden där det finns tomtmark som har strand, strandnära läge 
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eller ingen strand har de fastigheterna olika belägenhetsfaktorer beroende på vilket 

läge som fastigheten har i förhållande till stranden. Belägenhetsfaktorerna är inom 

intervallet 1,0–9.9 och ska anges för fastigheter som har strand eller är strandnära, 

nämner Roos. Belägenhetsfaktorerna påverkar taxeringsvärdet, som blir högre för 

de fastigheter som har strand eller strandnära läge, eftersom de har ett högre 

marknadsvärde, berättar Roos.  
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5 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring valet av metod, dess för- och nackdelar 

och förbättringspotential. Vidare förs en diskussion om de båda 

ortsprisundersökningar som genomförts i Björnrike och Lofsdalens värdeområden. 

Även intervjuresultaten diskuteras samt huruvida småhusfastigheter med ski-in/ski-

out-läge bör hanteras med värdeområdesindelningar.  

 Metoddiskussion 

De två skidområdena Björnrike och Lofsdalen bedömdes vara två bra och 

representativa värdeområden för undersökningen av huruvida småhusfastigheter som 

har ski-in/ski-out-läge har ett högre marknadsvärde eller inte. De båda områdena 

ansågs vara representativa eftersom de har många småhusfastigheter med ski-in/ski-

out-läge, vilket bidrar till en jämn fördelning av antalet försäljningsobjekt som har 

eller inte har det läget. Det hade dock varit önskvärt med en tredje 

ortsprisundersökning av ett ytterligare skidområde i en annan kommun än 

Härjedalen, dels för att fler undersökningar är ger ett säkrare resultat och dels för 

att det hade varit intressant att se om skidorter som ligger i andra kommuner eller 

län hade skiljt sig åt resultatmässigt. Eftersom tiden för denna studie var begränsad 

fanns inte någon möjlighet att genomföra undersökningar vid fler skidorter. Det 

hade i sådana fall dessutom behövts genomföras en ytterligare prisutvecklingsanalys 

för det skidområde som inte hade varit i Härjedalens kommun. 

Valet av metod för att beräkna prisutvecklingen i Härjedalens kommun anses vara 

det mest optimala och rättvisande tillvägagångssättet. Eftersom det inte fanns någon 

framräknad prisutveckling för Härjedalens kommun från varken SCB eller Svensk 

Mäklarstatistik för fritidsfastigheter under perioden 1 juli 2016 till 31 mars 2019, 

ansågs det enda möjliga alternativet vara att göra en egen regressionsanalys. Svensk 

Mäklarstatistik visar att den totala prisutvecklingen för fritidsfastigheter för hela 

Jämtlands län och för, tidsperioden 1 juli 2016 till 31 mars 2019, är 18 %. Till dessa 

18 % räknas alla Jämtlandskommuner, det vill säga Berg, Bräcke, Härjedalen, 

Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund. Svensk Mäklarstatistik visar 

även att det säljs flest fritidsvillor i Åre och Härjedalen i Jämtlands län, vilket 

troligtvis beror på att de kommunerna har de största skidområdena. Detta betyder 

att de andra kommunerna, som inte har lika hög försäljning av fritidsfastigheter, drar 

ner medelvärdet för hela Jämtlands prisutvecklingskurva. Därav ansågs den i studien 

framräknade regressionsanalysen för Härjedalens prisutveckling, som uppgick till 28 

% under den bestämda tidsperioden, vara rimlig i jämförelse med Jämtlands totala 

prisutveckling på 18 %.  
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Den gemensamma prisutvecklingsanalysen för Björnrikes och Lofsdalens 

skidområden visar på en prisutveckling på 18 %. Valet att använda 

prisutvecklingsanalysen för hela Härjedalen, och inte bara Björnrikes och Lofsdalens, 

grundar sig i att analysen för hela Härjedalen anses vara den mest trovärdiga. Detta 

till följd av att den analysen hade ett högre antal försäljningsobjekt och därför kunde 

ge en mer rättvisande regressionslinje. I prisutvecklingsanalysen för Härjedalens 

kommun ingick 707 försäljningsobjekt och i prisutvecklingsanalysen för de 

gemensamma värdeområdena i Björnrike och Lofsdalen ingick endast 86 

försäljningsobjekt. 

Vid bedömningen av vilka småhusfastigheter som skulle räknas ha ski-in/ski-out-läge 

var inte självklart, eftersom olika människor har olika preferenser och åsikter 

gällande vad som kan anses vara ett ski-in/ski-out-läge. Vissa menar exempelvis att 

ett ski-in/ski-out-läge innebär att fastigheten ligger precis vid skidbacken, medan 

andra kan tänka sig att med skidor åka in en bit i skogen för att komma till sin stuga. 

För att göra en så rättvisande bedömning som möjligt togs hänsyn till båda dessa 

aspekter av vad som kan anses räknas som ett ski-in/ski-out-läge. 

De utvalda jämförelseobjekten fördes in i Excel, vilket underlättade mycket vid 

bland annat beräkning av medeltal, gallring av jämförelseobjekten och rensning av 

onödiga data. Arbetet med detta kunde dock ha underlättats om en större kunskap 

och färdighet i användandet av Excel hade funnits, men under arbetets gång 

utvecklades dessa kunskaper. 

Gällande de telefonintervjuer som hölls med de olika fastighetsmäklarna bedöms 

kvalitén på innehållet i intervjuerna vara lika hög som om intervjuerna hade hållits 

personligen. Det som ändå kan tala för personligt hållna intervjuer är att svaren 

möjligen hade varit mer utförliga. Dock behövdes inte alla intervjufrågor ställas 

under alla intervjuer, eftersom den intervjuade redan innan hade svarat i samband 

med en av de tidigare frågorna. Detta berodde på att frågorna som ställdes var öppet 

formulerade och därför genererade i långa och utförliga svar. Genom att skicka ut 

frågorna i förväg gick intervjuerna snabbare att genomföra och bedöms ha gett bättre 

svar, eftersom de intervjuade hade fått tillfälle att fundera på frågorna i förväg. 

Eftersom intervjuerna gick fortare än planerat gavs även tillfälle att ställa fler 

följdfrågor.  

De fem intervjuer som hölls anses ha gett ett bra resultat som styrker studiens 

ortsprisundersökning. Däremot skulle en mer rättvisande bild av de olika 

skidområdena ha kunnat ges om intervjuer hade hållits med fler fastighetsmäklare 

från samma ort. Intervjuförfrågningar har mailats ut till alla fastighetsmäklarkontor i 

samtliga områden, men det var endast de intervjuade som hade accepterat 

förfrågningarna.  
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Intervjun med fastighetsmäklaren från Åre var den enda intervju som inte hölls via 

telefon, utan hennes svar skickades skriftligt via mail. Svaren var dock så pass 

utförliga att de ansågs kunna användas i resultatet.  

 Diskussion om ortsprisundersökningen i Björnrike 

För att kunna göra en bra värdering strävar fastighetsvärderaren oftast efter att ha så 

många jämförelseobjekt med försäljningar som möjligt. Detta gäller även för denna 

studies ortsprisundersökning. Ortsprisundersökningen i Björnrikes skidanläggnings 

värdeområde resulterade i 83 försäljningar gjorda mellan 1 januari 2014 och 31 mars 

2019, vilket inte är väldigt många jämförelseobjekt, men ändå tillräckligt många för 

att uppnå ett godtagbart resultat. Vid ortsprisundersökningar är kvalitét framför 

kvantitet att föredra, vilket betyder att det är bättre med färre bra jämförelseobjekt 

än flera dåliga och ojämförbara objekt.  

Bedömningen av vilka småhusfastigheter som skulle räknas ha ski-in/ski-out-läge 

var, som tidigare nämnts, svår att göra, på grund av att olika människor har olika 

åsikter gällande vad som kan anses vara ett ski-in/ski-out-läge. I resultatdelen för 

Björnrike valdes de småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge utifrån flera aspekter. 

Avgränsningen gjordes inte bara för de småhusfastigheter som ligger precis vid 

skidbacken, utan även de småhusfastigheter som ligger en bit in i skogen bland 

småvägarna inkluderades i undersökningen. Om endast de småhusfastigheter som är 

lokaliserade precis vid skidbacken hade inkluderats i undersökningen hade det 

inneburit ett väldigt lågt antal jämförelseobjekt. Av den anledningen inkluderades 

även de småhusfastigheter som enligt vissa människor inte kan anses ha ett ski-

in/ski-out-läge i studien. 

Vid den första gallringsprocessen, vars resultat redovisas i tabell 1, går det att utläsa 

att medelvärdena för småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge har högre värden för 

kr/värdeyta, omräknad köpeskilling och omräknade K/T-värden samt endast en 

enhet lägre gällande standardpoäng. Resultatet visar även att medelvärdet för 

värdeytan är 30,4 % högre för småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge, vilket var 

anledningen till att den andra gallringen genomfördes, i vilken jämförelseobjekt med 

en värdeyta som understiger 80 kvm gallrades bort. Syftet med den andra gallringen 

var att få ett likvärdigt medelvärde i resultatet för värdeytan, vilket också blev 

resultatet efter den andra gallringen. Trots den andra gallringen var medelvärdet för 

värdeytan fortfarande 17,5 % större för småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-

läge. För att få ner medelvärdet ytterligare för värdeytan behövdes fler 

småhusfastigheter gallras bort. Om ännu en gallring hade genomförts hade det lett 

till väldigt få jämförelseobjekt, vilket riskerade att ge ett mer missvisande resultat. 

Därför gjordes inte fler gallringar efter den andra, där objekt med en värdeyta 

mindre än 80 kvm togs bort. Efter den andra gallringen fanns det totalt 38 
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jämförelseobjekt kvar och resultatet visade fortfarande att medelvärdena för 

kr/värdeyta, omräknad köpeskilling och omräknade K/T-värden var högre för 

småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge. Medelvärdena hade endast sjunkit med 

några procentenheter och standardpoängen hade höjts från att ha varit en enhet 

högre till tre enheter högre för de småhusfastigheter som inte har ski-in/ski-out-

läge.  

Vid jämförelsen av de småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge och de som inte 

innehar detta läge användes inte all data som tilldelats från Lantmäteriet, eftersom 

en del av den inte bedömdes vara nödvändig för ortsprisundersökningen. De data 

som användes vid jämförelsen var de omräknade köpeskillingarna, standardpoängen, 

värdeytan, omräknade K/T-värdena och värdeåren. 

Vid gallringsprocessen togs även hänsyn till fastigheternas storlek, men detta var 

inget som användes vid jämförelsen av de småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-

läge och de som inte har det läget. Eftersom det inte var några av jämförelseobjekten 

som bedömdes vara så pass stora att de kunde avstyckas kändes det inte relevant att 

ta fram medelvärden för fastighetens areal eller att gallra bort någon fastighet på 

grund av det. Vid jämförelsen fästes heller ingen vikt vid jämförelseobjektens 

byggnadsår, eftersom hänsyn togs till värdeåret som liknar byggnadsåret. Skillnaden 

mellan värdeår och byggnadsår är att det vid värdeårets angivelse tas hänsyn till om 

några ombyggnationer som påverkar bo- eller biarean har genomförts. I det fall 

ombyggnationer har skett ges ett nyare värdeår. Därför ansågs det vara bättre att i 

undersökningen ta med medelvärdena för värdeår. 

Hänsyn till vilken typ av boende som de olika småhusfastigheterna hade togs heller 

inte vid ortsprisundersökningen. Detta eftersom alla hus, förutom ett som var ett 

radhus, var friliggande småhus. Jämförelseobjektet med radhus skulle kunna ha 

gallrats bort, men anses inte påverka resultatet i någon större utsträckning och fick 

därför vara kvar i undersökningen.  

 Diskussion om ortsprisundersökningen i Lofsdalen 

I Lofsdalens värdeområde, med nummer 2361040, tilldelade Lantmäteriet i Gävle 

105 försäljningar gjorda mellan 1 januari 2014 och 31 mars 2019, vilket är fler 

försäljningar än i Björnrike. Bedömningen av de småhusfastigheter som i 

undersökningen skulle räknas ha ski-in/ski-out-läge gjordes på samma sätt som för 

Björnrike, det vill säga att även småhusfastigheter som ligger en bit in i skogen och 

bland småvägar inkluderades i undersökningen. Detta anses ge ett bättre 

jämförelseresultat, eftersom fler jämförelseobjekt kunde ingå i undersökningen. 

Vid bedömningen av vilka småhusfastigheter som skulle räknas ha ski-in/ski-out-läge 

i Lofsdalen användes med fördel områdeskartan i bilaga 2. Områdeskartan 
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underlättade avgränsningen, eftersom det var lätt att se var skidlederna mellan 

småhusfastigheterna gick. Många av småhusfastigheterna som anses ha ett ski-in/ski-

out-läge ligger långt ifrån skidbacken, men eftersom det finns en skidtransportled 

mellan småhusen anses de ge bra möjligheter för de boende att ta sig till och från 

backen utan att behöva ta av sig skidorna. I chattkonversationen med den 

stugansvarige för Lofsdalen påstods även att de småhusfastigheter som ligger nära 

skidtransportleden anses ha ett ski-in/ski-out-läge. Detta påstående var till god 

hjälp, eftersom det inom ramen för denna studie inte finns någon områdeskännedom 

i Lofsdalen. Självklart hade det bästa varit att besöka platsen för att på så sätt kunna 

avgöra vilka småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge, men tyvärr fanns inte 

någon möjlighet till detta. 

Efter gallringsprocessen av de 105 försäljningarna i Lofsdalens värdeområdet 

kvarstod totalt 95 försäljningsobjekt, varav 52 av dem inte kunde anses ha ski-in/ski-

out-läge. De resterande 43 objekten ansågs ha detta läge. Fördelningen av 

jämförelseobjekten ansågs vara tillräcklig för att ge ett bra resultat. Av resultaten 

redovisade i tabell 3 kan utläsas att det även i Lofsdalen förhåller sig så att 

medelvärdena för kr/värdeyta, omräknad köpeskilling och omräknade K/T-värden 

är högre för småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge. Även medelvärdet för 

värdeytan är något högre, närmare bestämt 5 % högre, för småhusfastigheter som 

har ett ski-in/ski-out-läge. Dock anses inte 5 % vara en speciellt stor avvikelse, utan 

jämförelsefördelningen av storleken på husen anses vara bra. Detta tyder på ett mer 

rättvisande resultat än vad ortsprisundersökningen i Björnrike resulterade i, där 

skillnaden efter den andra gallringen var 17,5 %. Även medelvärdet för 

standardpoäng skiljer sig med endast en enhet, där småhusfastigheter med ski-

in/ski-out-läge har en något högre standard. Det som i jämförelse med Björnrike 

skilde sig mer för Lofsdalen var värdeåret, där småhusfastigheter med ski-in/ski-out-

läge i snitt var 14 år nyare i Lofsdalen. Detta är något som skulle kunna påverka 

resultatet för köpeskillingarna, eftersom nyare hus i regel genererar något högre 

marknadsvärden.  

En andra gallring ansågs inte vara nödvändig i Lofsdalens ortsprisundersökning, 

eftersom resultaten för medelvärdet för värdeytan var mycket jämn. Även för 

Lofsdalen togs endast hänsyn till de data som redovisas i tabell 3 vid 

jämförelseprocessen, det vill säga samma typ av data som användes i 

ortsprisundersökningen för Björnrike. Jämförelseobjektens areal användes inte vid 

jämförelsen av småhusfastigheterna med eller utan ski-in/ski-out-läge, eftersom det 

inte ansågs relevant.  Ingen av fastigheterna ansågs vara så pass stora att de kan 

avstyckas och därför gallrades inga objekt bort av den anledningen.   

Det togs, liksom vid ortsprisundersökningen i Björnrike, heller inte någon hänsyn 

till byggnadsåret, eftersom värdeåret ingick i undersökningen och som tidigare 
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nämnts anses ge en mer rättvisande bild av vilken byggnadsålder småhusfastigheten 

har.  

Vidare hade alla småhusfastigheter i Lofsdalen ungefär samma standard, med 

undantag av några småhus som hade en något högre standard. Dessa objekt gallrades 

inte bort, eftersom de förekom både bland de småhusfastigheter som har ski-in/ski-

out-läge och de som inte har detta läge.  

Det togs heller inte någon hänsyn till byggnadstyp vid ortsprisundersöknigen i 

Lofsdalen. Till följd av att det endast var två fastigheter med radhus istället för 

friliggande villor, som de 91 andra jämförelseobjekten hade, ansågs dessa två 

jämförelseobjekt inte påverka resultatet i någon större utsträckning.  

 Diskussion om intervjuresultaten  

Resultatet från intervjusvaren med de olika fastighetsmäklarna var i sin helhet 

oberoende av var i Sverige fastighetsmäklarna befann sig. En skillnad var att 

efterfrågan på småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge i Funäsdalen inte tycktes 

vara lika hög som i Åre, Vemdalen eller Sälen. Detta tros bero på att det inte finns så 

många småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge i Funäsdalen. Fastighetsmäklaren 

från Funäsdalen berättade även att ägare till fritidsfastigheter i Funäsdalen i stort sett 

är beroende av biltransporter i sitt vardagliga liv, exempelvis om de ska ut och äta, 

handla mat eller åka till skidbacken. Detta skiljer sig i jämförelse med de andra 

skidorterna, där småhusfastigheterna endast har gångavstånd till butiker, 

restauranger och skidbackar.  

Specifikt för Åre var även att fastighetsägarna normalt bor i sina fritidshus under 

längre perioder av vinterhalvåret, eftersom de i regel inte köper småhusfastigheterna 

i syfte att hyra ut dem eller som en investering. Detta skiljer sig från hur det 

förhåller sig i Vemdalen och Sälen, där det är vanligt förekommande att ägarna till 

småhusfastigheterna utnyttjar sitt boende i omkring två veckor av vinterhalvåret, för 

att sedan hyra ut sin bostad resterande tid.  

Dessa skillnader till trots visar resultatet av intervjuerna på att fastighetsmäklarna 

överlag är överens om att en småhusfastighet med ski-in/ski-out-läge värderas och 

säljs till ett högre pris än vad en småhusfastighet som inte har detta läge gör.  

 Värdeområdesindelningar för småhusfastigheter med 

ski-in/ski-out-läge 

Utifrån de i undersökningen genomförda ortsprisanalyserna och fastighetsmäklarnas 

intervjusvar kan det konstateras att småhusfastigheter med ett ski-in/ski-out-läge har 

ett högre marknadsvärde.  
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I ortprisundersökningen för Björnrikes värdeområde kan efter den andra gallringen 

ses att kr/värdeytan endast skiljer sig med ett i snitt 3,2 % högre värde för 

småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge. Den omräknade köpeskillingen skiljer sig 

däremot med 19,6 %, vilket motsvarar ett 681 000 kr högre pris för 

småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge. Detta beror dock på att 

småhusfastigheterna som har ski-in/ski-out-läge har byggnader med en större 

värdeyta, motsvarande 25 kvm större, vilket anses leda till att de 

småhusfastigheterna får högre köpeskillingar. Även om prisskillnaden är 3,2 % 

högre när det gäller kr/värdeyta görs bedömningen att småhusfastigheter med ski-

in/ski-out-läge i Björnrikes värdeområde inte behöver hanteras i annorlunda 

värdeområdesindelningar. Denna bedömning styrks av att det vid intervjun med H. 

Roos (personlig kommunikation, 9 maj 2019) förklarades att prisskillnader inom ett 

värdeområde mellan 5–10 % är acceptabla.   

Inom Lofsdalens värdeområde skiljer sig värdet för kr/värdeytan med 17,9 %, vilket 

motsvarar 4912 kr mer, och köpeskillingarna med 20,2 %, motsvarande 434 000 kr 

mer, i snitt för småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge. Resultatet från 

ortsprisundersökningen i Lofsdalen visar även att värdeytan endast skiljer sig med 4 

kvm för småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge, vilket inte är mycket jämfört 

med Björnrike.  

Eftersom prisskillnaderna för Lofsdalens småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge 

är stora görs bedömningen att de behöver hanteras med andra 

värdeområdesindelningar än idag. Detta eftersom prisskillnaden överstiger 10 %, 

som därför inte kan anses vara en acceptabel prisskillnad enigt Roos. Det skiljer även 

14 år mellan småhusfastigheternas värdeår för de som har ski-in/ski-out-läge, vilket 

betyder att dessa byggnader är nyare. Roos berättade i sin intervju att det i vissa fall 

är bättre att dela in ett område i flera värdeområden om områdets byggnader skiljer 

sig i ålder eller byggnadstyp, vilket kan anses vara fallet i Lofsdalen. 

Den metod som i denna studie har använts för att göra ortsprisundersökningar i 

Lofsdalens och Björnrikes värdeområden liknar den metod som Roos berättade att 

värderingsteknikerna använder sig av vid provvärdering av områden för att ta reda 

på om nya värdeområdesindelningar behöver göras. Denna metod innebär att en 

avgränsning av ett område som anses ha ski-in/ski-out-läge görs, för att på så sätt 

kunna avgöra om området ska hanteras i andra värdeområdesindelningar.  

Även om resultatet från intervjuerna med fastighetsmäklarna visar på att 

småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge säljs för högre köpeskillingar, måste en 

provvärdering av områdena ändå ske för att kunna ta reda på om värdeskillnaden är 

så pass betydande att nya värdeområdesindelningar bör göras. Det kan finnas stora 

skillnader mellan olika skidorter, som resultatet av jämförelsen mellan Björnrike och 
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Lofsdalen visar, och därför kan slutsatsen att alla småhusfastigheter med ski-in/ski-

out-läge bör ingå i nya värdeområden dras.  

Eftersom resultatet i studien visar att småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge har 

ett högre marknadsvärde, men i vissa fall inte en tillräckligt stor värdeskillnad att 

nya värdeområdesindelningar behöver göras, är ett förslag att småhusfastigheter med 

ski-in/ski-out-läge hanteras på ett likartat sätt som fastigheter med strand eller 

strandnära läge gör. Enligt Roos får fastigheterna, beroende på deras läge i 

förhållande till stranden, olika belägenhetsfaktorer som påverkar taxeringsvärdet och 

som därför även visar ett mer korrekt taxeringsvärde i relation till marknadsvärdet. 

Småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge skulle kunna hanteras på ett liknande sätt, 

där en uppdelning i olika belägenhetsklasser med avseende på närheten till 

skidbacken eller liftsystemet görs. Fastigheter med ett genuint ski-in/ski-out-läge 

och som ligger precis vid skidbacken skulle då kunna delas in i en klass, medan 

fastigheter som ligger en bit in i skogen och inte har ett lika självklart ski-in/ski-out-

läge delas in i en annan klass. De fastigheter som inte har ett ski-in/ski-out-läge 

hamnar i ytterligare en annan klass. I det fallet skulle tre olika belägenhetsklasser, 

där fastigheter med bäst läge i förhållande till skidbacken tilldelas den bästa 

belägenhetsklassen, kunna skapa ett mer rättvisande taxeringsvärde i relation till 

marknadsvärdet.  

Det går även att, utifrån studiens resultat av jämförelserna av K/T-värdena, dra 

slutsatsen att vissa småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge i både Björnrike och 

Lofsdalen är undertaxerade. Genom förslaget ovan är det tänkbart att även mer 

rättvisande taxeringsvärden, vilka enligt fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) 

ska motsvara 75 % av marknadsvärdet, skulle kunna skapas.  
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6 Slutsats 

I följande kapitel görs en redogörelse för de slutsatser som kan dras av studiens 

resultat. Svaren på studiens frågeställningar presenteras även kortfattat i detta 

kapitel. För tydlighetens skull har de två frågeställningar som studien grundar sig på 

delats upp i två underrubriker. Avsnitt 6.1 behandlar den första frågeställningen, 

som handlar om ski-in/ski-out-lägets påverkan på marknadsvärdet. Avsnitt 6.2 

behandlar den andra frågeställningen, som handlar om det eventuella behovet av 

värdeområdesindelningar för småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge. Slutligen 

ges rekommendationer till möjliga fortsatta studier inom detta ämnesområde. 

 Marknadsvärdets påverkan av ski-in/ski-out-läge 

Av resultatet från ortsprisundersökningarna och intervjuerna med fastighetsmäklarna 

kan det konstateras att småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge har ett högre 

marknadsvärde. Ortsprisundersökningen i både Björnrikes och Lofsdalens 

värdeområden visar att medeltalen för kr/värdeyta är 8,7 % högre för Björnrike vid 

den första gallringen och 17,9 % högre för Lofsdalen. De omräknade 

köpeskillingarna är 32,8 % högre för Björnrike vid den första gallringen och 20,2 % 

högre för Lofsdalen. De omräknade K/T-värdena är 17,7 % högre för Björnrike vid 

den första gallringen och för Lofsdalen är det 9,8 % högre för småhusfastigheter 

med ski-in/ski-out-läge.  

I Lofsdalen är prisskillnaden för småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge högre än 

för samma typ av fastigheter i Björnrike. Alla fastighetsmäklare som intervjuades var 

överens om att småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge i regel säljs för högre 

priser än vad fastigheter utan detta läge gör. Vissa av fastighetsmäklarna gav även 

exempel på försäljningar där likartade fastigheter hade sålts och där de fastigheter 

som hade ski-in/ski-out-läge hade sålts för högre priser. 

 Behovet av värdeområdesindelningar för 

småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge 

Ambitionen vid all väreområdesindelning är att prisbildningen inom ett och samma 

värdeområde sker på ett likartat sätt. Tanken är att en köpare ska kunna betala lika 

mycket för en fastighet inom ett värdeområde oberoende av var i värdeområdet den 

ligger. En skillnad på mellan 5–10 % av värdenivån för småhusfastigheter inom 

samma värdeområde accepteras. För Björnrikes värdeområde bedömdes inte 

skillnaden vara så betydande att småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge bör delas 

in i ett eget värdeområde. I Lofsdalens värdeområde förekom däremot en större 

värdeskillnad och därför bör småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge delas in i ett 

eget värdeområde där. 
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 Fortsatta studier 

Denna studie är avgränsad till att endast omfatta genomförda ortsprisundersökningar 

i Björnrikes och Lofsdalens skidområden i Härjedalens kommun. Fortsatta studier 

inom detta ämne, där fler svenska skidanläggningar undersöks, skulle kunna utveckla 

denna studies resultat och klargöra om det förhåller sig på liknande sätt i andra 

skidorter när det kommer till småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge. 

Det vore även intressant att undersöka hur möjligheterna och ett eventuellt 

genomförande av förslaget att småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge skulle 

kunna taxeras med hjälp av belägenhetsklasser. Frågor som i en sådan studie skulle 

kunna besvaras är exempelvis om förslaget är genomförbart och i så fall hur en sådan 

process skulle se ut. 

 Aspekter av miljö och hållbar utveckling 

Denna studie anses kunna bidra till en effektiv och rättvis fastighetstaxering. Studien 

anses även kunna bidra till ekonomisk hållbarhet genom att Lantmäteriets sektion 

för fastighetsekonomi får bättre kunskap om lägets betydelse för värdet på 

småhusfastigheter vid skidanläggningar. Vidare kan studien eventuellt vara till nytta 

för investerare som vill köpa småhusfastigheter vid skidanläggningar i de svenska 

fjällen. 
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A1 

Bilaga 1 - Förklaring till bilaga 2–5 

Bilaga 2 visar pisten för Lofsdalenskidområde och hur skidleden mellan 

småhusfastigheterna i de olika områdena går. Även namnen på de olika 

bostadsområdena redovisas i bilagan.  

Bilaga 3 visar de 83 försäljningsobjekten i Björnrikes skidområde. De objekt som 

har markerats i rött är de som gallrades bort vid första gallringen. De objekt som 

gallrades bort vid den andra gallringen är markerade i blått. Förklaring till 

förkortningar kan ses nedan. 

OLTNR Överlåtelsenummer. 

LANNR Länskodsnummer. 

KOMNR Kommunnummer. 

VÄRDEOMR Värdeområdesnummer. 

FÅNGDAT Fångsdatum, objektets köpedatum. 

KR/VÄRDEYTA Köpesumman/ Värdeytan. 

OMKÖPSUM Omräknad köpesumma i tkr. 

TYPBES Byggnadstyp. 

TYPKOD Typkod 220 = Småhusenhet helårsbostad. 

FASTIGHET BETECKNING  Fastighetsbeteckning. 

KÖPSUM Köpesumma i tkr. 

AREALTMT Fastighetens areal. 

VÄRDEÅR Värdeår. 

VÄRDEYTA Värdeyta= Bostadsarean + 20 % av biarea. 

BYGGÅR Nybyggandsår. 

BOYTA Bostadsarean i m². 

BIYTA Biarea i m². 

STDPO Standardpoäng. 

OMK/T Omräknat köpeskillingen/ Taxeringsvärdet från 2018. 

TAXV Taxeringsvärdet från 2018. 



 

 
A2 

Bilaga 4 visar de 105 försäljningsobjekten för Lofsdalens skidområde. De objekt 

som har markerats i rött är de försäljningsobjekt som har gallrats bort. Förklaring till 

förkortningar kan ses ovan.  

Bilaga 5 visar de frågor som ställdes vid intervjuerna.  
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 



 

E1 

 
 

Bilaga 5 

Nedan redovisas de intervjufrågor som ställdes vid intervjuerna med 

fastighetsmäklarna och Henrik Roos på Lantmäteriet. 

Frågor till fastighetsmäklare 

1. Vilka tre faktorer anser du påverkar försäljningspriset mest för 

småhusfastigheter i orten? 

2. Vad anser du vara en ski-in/ski-out-småhusfastighet för utförsåkning? 

3. Jag har undersökt om småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge påverkar 

försäljningspriset, tror du att det påverkar försäljningspriset?  

- Om ja: Hur mycket? Och varför tror du det påverkar priset?  

- Om nej: Varför tror du inte att det påverkar priset? 

4. Hur tar du hänsyn till småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge vid 

fastighetsvärdering?  

5. Hur upplever du efterfrågan av småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge?  

6. Vilka målgrupper är det som vill köpa småhusfastigheter med ski-in/ski-out-

läge? 

7. Hur stor betydelse anser du att skicket och standarden på byggnaden har när 

det finns ett ski-in/ski-out-läge? 

8. Har du något mer intressant att berätta om småhusfastigheter som har ski-

in/ski-out-läge? 

 

 Frågor till Lantmäteriet 

1. När behövs det tas fram nya värdeområdesindelningar? 

2. Vad är det som avgör när det behövs nya värdeområdesindelningar? 

3. Hur tas nya värdeområden fram? 

4. Hur avgränsas ett värdeområde? 

5. Har du något mer intressant att berätta om värdeområdesindelning? 

 


	Framsida_EX
	Examensarbete_L_Andersson_2019_Sep

