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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Värdet av stora småhustomter i landsbygdsområden. 

 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi.  

 

Författare: Martin Boglind och Rikard Espås  

 

Handledare: Bo Söderberg 

 

Datum: 2010 – 06  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva prisbildningen på bostadsfastigheter i 

landsbygdsområden med fokus på tomtstorlekens betydelse.  

 

Metod: Ett urval av fastighetsdata studeras med hjälp av regressionsanalys. 

 

Resultat & slutsats: De genomförda regressionsanalyserna har genomgående höga 

förklaringsgrader och visar ett starkt samband mellan tomtens storlek och fastighetens 

försäljningspris.     

 

Förslag till fortsatt forskning: Med hjälp av GIS-estimering kan resultat och tolkning 

bli än mer precist. Intressanta resultat skulle troligtvis nås om liknande forskning gjordes 

över en längre tidsaxel. Antagligen skulle påverkan från variablerna förändras över tiden, 

det skulle även ges möjligheter till att göra en pristrend över tomtareans värdepåverkan.      

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen kan med fördel studeras av intressenter inom 

fastighetsreglering, regionalpolitik och fastighetsekonomi. Innehållet kan även vara 

intressant för den enskilda fastighetsägaren vid en avstyckningssituation.     

 

Nyckelord: Landsbygd, Regressionsanalys, Tomtarea, Småhustomter.  
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ABSTRACT 

  

Title: The value of large house plots in rural area.   

 

Level: Masters degree.    

 

Author: Martin Boglind and Rikard Espås 

 

Supervisor: Bo Söderberg 

 

Date: 2010 – 06 

 

Aim: The purpose of this thesis is to describe the price formation of residential properties 

in rural areas, with focus on the importance of larger plots. 

 

Method: A selection of real estate data is studied by using regression analysis.    

 

Result & Conclusions: Regression analysis shows consistently high coefficients of 

determination and a strong correlation between the size of the plot and the property's sale 

price.  

 

Suggestions for future research: By using GIS-estimation it is possible to make the 

result and interpretation even more accurate. Interesting results could probably be 

achieved if similar research was done over a longer timeline. The influence of the 

variables would probably change over time. With a longer timeline it also would be 

posible to make a price trend over the value impact of the plots size over time.     

 

Contribution of the thesis: The thesis can usefully be studied by stakeholders in 

regional policy, surveying and real estate. Content can also be of interest to the individual 

property owner in a divestment situation 

 

Key words: Rural areas, hedonic analyses, plot size, single family houses.     
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1. Inledning 
 

En bostadsfastighets tomtyta regleras av Fastighetsbildningslagen (FBL) och har enligt 

tidigare rådande normer begränsats till vad som anses vara av tomtkaraktär. Förändringar i 

markpolitiken och en mer liberal tillämpning av reglerna i FBL har medfört att större tomtytor 

kan accepteras. I landsbygdsområden har markpolitiken influerats av den förda 

jordbrukspolitiken, som tidigare rättade sig efter strikta nationella produktions- och 

rationaliseringsmål vilka successivt har försvagats. 

 

Den mer tillåtande attityden till bildande av stora bostadsfastigheter har sin grund i en önskan 

om att skapa en levande landsbygd och speglar en vilja till samhällsförändring. I 

landsbygdsområden har markpolitiken också kommit att påverkas av EU:s jordbrukspolitik 

och dess målsättningar för landsbygdsutveckling. Utvecklingen av den svenska landsbygden 

ska ske i harmoni med övriga EU:länder. Riktlinjerna för en sådan landsbygdsutveckling ges 

av EU: s gemensamma Landsbygdsprogram.  

 

Under Landsbygdsprogrammets föregående programperiod gjordes ett försök med bildande 

av stora bostadsfastigheter, (SOU2006:105)
1
. Försöket visar att fenomenet med större 

bostadsfastigheter ligger i tiden. Utvecklingen är intressant ur ett historiskt perspektiv då den 

kan ses som början till ett paradigmskifte inom den svenska markpolitiken, men även ur 

ekonomisk synvinkel då stora tomter kan ge ett betydande mervärde. Det mervärde som kan 

skapas är av intresse vid fastighetsvärdering, framför allt i områden där tomtvärdet betingar 

ett lägre värde.  

 

Tomtstorleken och dess prispåverkan kan också ge vägledning vid fastighetsreglering, t.ex. 

avstyckning av bostadsdelen från en jordbruksfastighet eller vid projektering av nya 

bostadsfastigheter.   

                                                
1 Projektet utfördes som ett sk. Leader-projekt i Säter i Dalarna och kommer att beskrivas vidare i avsnitt 2:6 

Landsbygdsprogram 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att studera och tydliggöra den eventuella prispåverkan en extra stor 

tomt kan ge tillsammans med övriga prispåverkande faktorer. Med hjälp av hedonisk 

prisregression kommer detta förhållande studeras på försålda bodstadsfastigheter i 

landsbygdsområden inom Södermanlands-, Upplands- och Västmanlandslän. Uppsatsen 

ämnar även att på ett intresseväckande sätt studera de faktorer som har påverkat och medfört 

den nuvarande tillämpningen av FBL. 

 

1.3 Metod 

 

För att få en inblick i det internationella forskningsläget har en litteraturgenomgång inom 

ämnena fastighetsvärdering och hedonisk prisanalys utförts. Litteraturgenomgången syftar 

även till att ge en allmän bakgrundsbeskrivning samt en förståelse för fastighetspåverkande 

variabler såväl områdes- som fastighetsrelaterade. Den studerade litteraturen gav stöd för 

hypotesen att tomtarean har en betydande inverkan på fastighetens värde och förde på så sätt 

arbetet vidare. Litteraturen har även gett inspiration till konstruktion och genomförande av 

regressionsanalysen.  

 

Hur bildande av bostadsfastigheter i landsbygdsområden tillåst påverkas av den rådande 

markpolitiska opinionen. För att få en förståelse för den svenska markpolitiken som förts har 

lagar, förarbeten och litteratur inom detta område studerats. I och med det svenska EU-

medlemskapet har även en begränsad studie inom EU:s regional- och landsbygdspolitik 

utförts.   

 

Uppsatsens kärna består av en kvantitativ studie i avsikt att studera tomtytans och övriga 

variablers prispåverkan. För att analysera det insamlade datamaterialet har regressionsanalys 

utformad efter hedonistiskmetodik används. Vid genomförda analyser har Microsoft Excel 

och statistikbehandlingsprogrammet SPSS används.  
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1.4 Disposition 

 

I den inledande delen av uppsatsen görs en kort genomgång av det internationella 

forskningsläget inom analys av fastigheters värdepåverkande egenskaper samt hur 

markanvändningen påverkar fastighetsvärden. I följande avsnitt görs en tillbakablick över den 

svenska markpolitikens förändring och vilka faktorer som medfört möjligheten att bilda 

bostadsfastigheter med stor tomtarea.  

 

Syftet med den inledande bakgrundsbeskrivningen är att ge en förståelse till den genomförda 

studien som är uppsatsens huvudbidrag. Vidare presenteras den hedoniska metodiken vilken 

används i prisregressionen, samt en redogörelse över de ingående variablerna. Avslutningsvis 

presenteras den utförda regressionsanalysen och en analys av resultatet. 
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2. Tidigare forskning 
 

I kommande avsnitt presenteras litteratur som avhandlar hedonisk prisanalys och vad som 

påverkar fastigheters värde, med fokus på landsbygdsområden. Den studerade litteraturen har 

delats in i två områden, värdepåverkande faktorer och markanvändning. Centralt för de båda 

delområdena är hur den omgivande marken planeras och hur planeringen påverkar 

fastigheters värde. 

 

2.1 Värdepåverkande faktorer 

 

Värdet av en fastighet skapas av den nytta som den ger. Köparen strävar efter att maximera 

nyttan vilken är en funktion av fastighetens karaktär, omgivning och framförallt lokalisering. 

Den begränsade faktorn är hushållens ekonomiska situation. Det pris som betalas för en 

fastighet avspeglar den välfärd den ger köparen, Hatton och Veeman (1996). 

 

En av de mer utförliga studierna av värdepåverkande faktorer är Shirman et al (2006) som 

använder 50 publicerade rapporter vilka avhandlar regressionsanalyser av fastighetsrelaterade 

egenskaper som underlag för metaregressionsanalys. Metaanalysen innebär att resultat från 

tidigare analyser kopplas samman och studeras i en gemensam regressionsanalys. I de 

studerade uppsatserna väljs nio stycken koefficienter ut och studeras i förhållande till tid, 

lokalisering, typ av data, och modellspecifikation.  

 

Gemensamt för de av Shirman et al (2006) undersökta studierna är att prispåverkan från 

tomtyta, boyta, byggår, antal sovrum, swimmingpool och luftkonditionering varierar 

signifikant beroende av geografiskt läge. De studier som inkluderade både bostadsyta och 

tomtyta visar tomtyta en högre koefficient om variabeln bostadsyta utelämnades. Shirman et 

al (2006) studerar vidare hur analyser som tar hänsyn till socioekonomiska förhållanden 

påverkar resultatet. Studien visar att hushållens medianinkomst inte hade någon signifikant 

påverkan på koefficienterna för fastigheternas egenskaper. Enhetspriset för egenskaperna var 

proportionerligt med fastighetspriserna på orten. Inom den studerade tidsperioden sågs likväl 

ingen förändring i efterfrågan på de olika egenskaperna över tid. 
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Läges- och områdesrelaterade egenskaper påverkar boendes attraktionskraft. En stor del av 

charmen av att bosätta sig på landsbygden är att man får ett ostört boende, vilket skapar 

incitament att kontrollera direkta områden runt den egna bostaden, Irwin (2002). De 

obebyggda ytornas attraktion för den boende ligger just i att ytan inte är bebyggd. Med 

mindre öppna ytor på landsbygden skulle mycket av charmen med lansbygds boende gå 

förlorad, Kreiger (1999). 

 

Behovet av kontroll över den direkt omgivande marken utreds även av Geoghegan et al. 

(1997). Studiens slutsats är att grannar inom hundra meters radie minskar värdet på 

fastigheten, däremot ökar värdet om det finns någon form av bebyggelse inom en kilometer. 

Det vill säga att den som söker lantligt boende föredrar ofta öppna ytor i sin närhet men har 

gärna bebyggelse inom gångavstånd. Med tanke på detta kan ett problem uppstå när ny 

bebyggelse ofta uppförs nära befintlig bebyggelse, då befintlig bebyggelse medför positiva 

kringeffekter som existerande väg- och vattenförsörjning. Det kan leda till att bebyggelse 

sprids i kluster vilket på sikt kan tränga undan de som vill bo lantligt, Carriòn-Flores och 

Irwin (2005).  

 

Vilken typ av öppen yta som ligger runt fastigheten har betydelse för värdet på fastigheten. 

Bostadsfastigheter som ligger runt öppna ytor som ägts offentligt har en tendens att värderas 

lägre än bostadsfastigheter som ligger runt ytor som ägs privat där det är en lugnare miljö. I 

lantliga områden har privat betesmark och naturskyddsområden störst positiv inverkan på 

omgivande fastigheter, Irwin (2002).  Omgivande öppna ytor med stor genomströmning av 

människor tycks ha en negativ inverkan på bostadsfastigheternas värde, Fierro et al, (2009).  

 

Do och Grudnitski (1995) undersöker hur en angränsande golfbana påverkar 

fastighetspriserna i omgivningen. Resultatet visar att fastigheter som ligger i direkt 

anslutningen till golfbanan ligger 7,6 % över  prisnivå relaterat till övriga fastigheter i 

området. Det är inte bara golfbanan i sig som motiverar det högre priset, golfbanan genererar 

också de eftertraktade öppna ytorna och distansen till grannarna.
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Vissa typer av anläggningar i fastighetens omgivning kan ha en negativ påverkan. Chern et al 

(2001) studerar fastighetsprisernas påverkan av närliggande soptippar Ohio USA, en negativ 

påverkan kan urskiljas även då verksamheten har upphört. Externa effekter som har en 

negativ inverkan på fastighetspriser medför ofta en negativ spiral som leder till en sämre 

socioekonomisk utveckling för området.  

 

Det är dock inte självklart vad som ger en negativ effekt på värdet, Taff et al (1996) arbetade 

utifrån hypotesen att stora industriella jordbruk skulle ha en negativ inverkan på närbelägna 

fastigheter. Dock sågs inte något samband mellan industriella jordbruk och negativ påverkan 

på fastighetsvärden.  
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2.2 Markanvändning  

 

I USA har en betydande del av forskningen inom markanvändning behandlat fastighetens 

värdepåverkan av öppna ytor i anslutning av fastigheten. Forskningen har ofta varit kopplad 

till politik och beslutsfattande, vilket uppmuntrat forskningen inom området. Syftet har varit 

att utreda hur avstånd mellan bebyggelse påverkar värdet på fastigheter för att generera en 

värdeskapande landskapsplanering. Kunskapen om den värdeskapande effekten har lett till att 

46 av 50 delstater i USA har någon form utav ”open space” program i syfte att kontrollera 

bebyggelsens utbredning på landsbygden, Geoghegan (2002).  

 

Cicoline (1981) studerar hur värdet på mark i stadsnära landsbygd förflyttas från markens 

beskaffenhet för jord- och skogsbruk till en förväntan om framtida betalningsströmmar från 

exploatering vilket kan leda till spekulation av markpriser. Cavailhès och Wavresky (2003) 

menar att tydliga regler och lagstiftning är viktigt för att undvika spekulation som kan leda till 

bubblor om framtida bebyggelse inte blir av. Ökade markpriser till följd av spekulationer kan 

försvåra ett rationellt jordbruk. Trenden är tydlig i litteraturen, desto närmare jord- och 

skogsbruksmarken ligger en stad desto högre värderas marken för dess alternativa 

användning. Markens beskaffenhet för jord- och skogsbruk får en mindre betydelse då 

värderingen av marken drivs av förväntad framtida exploatering, Jin Shi et al. (1997); 

Cavailhès och Wavresky (2003). I landsbygdsområden finns ett starkt samband mellan högre 

fastighetspriser och en högre befolkningstäthet, Aharya och Bennet (2001). 
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3. Svensk markpolitik  
 

I detta avsnitt görs en kortare återblick över vilka faktorer som påverkat den svenska 

markpolitiken genom åren.   

3.1 Historisk återblick 

 

Den svenska indelningen och registerföringen av fastigheter hör till de mest transparanta och 

välutvecklade. Lantmäteriet har sedan långt tillbaka i tiden haft stora befogenheter gällande 

registerföring och markplanering. Den sistnämnda befogenheten kommer under senare tid 

även påverkas av lagstiftning och det kommunala planmonopolet.  

 

I landsbygdsområden fattades de första rationella besluten angående markanvändning under 

1700-talet, då befolkningstillväxten gav ett behov av ökad effektivisering av jordbruket. 

Tidigare hade jorden runt byarna delats ut efter solskiftessystemet, grunden till detta var att 

vid arvskifte stycka marken så att arvingarna fick varsin lott av varje jordart, detta gav mycket 

små skiften, (Julstad 2000).  

 

Lantmäteriet ansåg att det dåvarande solskiftessystemet hade spelat ut sin roll och att det 

krävdes större sammanhängande skift för jordanvändningen, år 1757 infördes storskifte. 

Skiften fördes ihop så att de skulle bli större och ge effektivare odling, Julstad (2000).  

 

Under 1800-talet växte åter igen behovet av ett mer rationellt jordbruk. För att tillfredställa 

den växande befolkningen och effektivisera jordbruket genomförde lantmäteriet laga skifte år 

1827. Vid laga skifte värderades jorden runt byn av lantmätaren, splittrade skiften slogs ihop 

till sammanhängande mark vilket skulle motsvara ett jordvärde av tidigare indelning. Byar 

runt om i Sverige delades, hus och ekonomibyggnader flyttades ut ur byn till åkerområden. 

Det blev stora kostnader för flytten och inom byarna var det inte ovanligt att laga skifte ledde 

till missnöje och osämja, Wernstedt (1975). 
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Under tidiga 1900-talet infördes nya lagar angående skiftverksamhet och annan jorddelning. 

Lagen (1926:326) ”om delning av jord å landet” (JDL) trädde i kraft år 1928, JDL verkade 

som ett instrument för den statliga jord- och skogsbrukspolitiken som under 1900-talet 

kommer bli allt mer inriktad på effektivitet och rationalisering. JDL ersätts senare av 

Fastighetsbildningslagen (1970:998). 

3.2 Tillämpning av fastighetsbildningslagen.  

 

Lagarna i Fastighetsbildningslagen kapitel 3 angående fastighetsbildning har varit i ständig 

påverkan av den markpolitik som förts och speglar till viss mån samhällsutvecklingen. 

Framförallt har 3:1 FBL som avser bostadsfastighetens utformning och storlek förändras 

genom lagändring och praxis för att anpassas till rådande markpolitik. 

 

När FBL trädde i kraft år 1970 var definitionen av en bostadsfastighet relativt begränsad, 

bostadsfastigheter skulle inte ha en större areal än vad som var av tomtmarkskaraktär. Denna 

definition av bostadsfastigheter varade i ytterligare något decennium. För bostadsfastigheter i 

landsbygdsområden kom jordbrukspolitiken även att påverka fastighetsindelningen. 

Jordbrukspolitiken drevs under samma tid efter 1967 års riktlinjer vilka var uppbyggda av tre 

huvudmål. Det första målet var inkomstmålet som syftade till att ge den enskilde jordbrukaren 

en skälig inkomst. Det andra målet var produktionsmålet som syftar till att göra landet 

självförsörjande. Det tredje målet är effektivitetsmålet vilket syftar till att rationalisera 

jordbruket. Dessa mål utmynnade i stora rationella lantbruksfastigheter vars verksamhet 

fokuserade på effektivitet och produktivitet
2
. 

 

1967 års jordbrukspolitiska riktlinjer försvårade avstyckning av bostadsfastigheter från större 

jordbruksfastigheter, en sådan ägosplittring låg inte i linje med jordbrukens dåvarande 

produktionskrav. Samtidigt som sammanslagning av mark underlättades för att skapa bättre 

produktionsmöjligheter för jordbruket, Cervin (1972). 

                                                
2 Prop. 1989/90: 151 
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År 1985 infördes nya jordbrukspolitiska riktlinjer. Dessa var inte lika fokuserade på 

effektivitets och rationaliseringskrav som 1967 års jordbrukspolitiska riktlinjer, förändringar 

kom även att påverka tillämpningen av lagar runt markanvändning. År 1991 gjordes ändringar 

i FBL 3:1, bostadsfastigheter som bildas på lansbygden ges möjlighet att tilläggas åker eller 

betesmark för mindre närings- eller hobbyverksamhet, exempelvis hästgårdar
3
. Lagändringen 

syftade till att göra bostadsfastigheter på landsbygden mer attraktiva. 

 

Det kom att ske flera liberaliseringar av jord- och skogsbruksbrukspolitiken under 1990-talet. 

Efter ändringar i skogsvårdslagen år 1994 tog den svenska skogspolitiken en ny inriktning. 

Ändringarna gjorde det lättare för skogsägare att bilda bostadsfastigheter som innefattar 

skogsmark. De mer liberala reglerna beträffande skogsmark bottnar även det i främjande av 

en levande landsbygd och en mer tolerant syn när det gäller produktionsmål
4
. 

 

Idag är gränsdragningen mellan de olika fastighetsslagen inte lika tydlig som vid FBL:s 

tillkomst. Den markpolitik som drivs i Sverige är till synes mer påverkbar av rådande opinion. 

De senaste årens trend pekar på att det blir allt mer populärt med boende på större 

bostadsfastigheter på landsbygden i synnerhet nära en större stad. Markägare har inte varit 

sena att rätta sig efter den rådande trenden och att stycka av tomter från egendomen har blivit 

allt vanligare, Forsberg (2005). 

                                                
3Prop. 1989/90: 151 
4 Dnr 401-2005/1284 
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3.3 Tillämpning av Plan- och bygglagen.  

 

Utvecklingen på landsbygden påverkas indirekt av utvecklingen i städerna och 

markanvändningen runt städerna. I kommande avsnitt görs en kort beskrivning av det svenska 

kommunala planmonopolet och dess påverkan på landsbygdens utformning. 

 

Efter andra världskrigets slut infördes den nya byggnadslagen (1947:385). Den nya lagen gav 

kommunerna möjlighet att bestämma var, när och hur bebyggelse skulle tillkomma eller 

förändras. Det kommunala planmonopolet skulle ytterligare stärkas när bostadsfinansieringen 

reformerades år 1970, statligt ekonomiskt stöd till byggande skulle endast tillfalla bostäder 

som byggdes på mark som kommunen förmedlat. I mitten av 1970-talet nådde kommunernas 

makt över markanvändningen sin höjdpunkt, planmonopolet omfattade då all bebyggelse och 

medlen för att överta mark stärktes, Blücher (2006).     

 

År 1987 trädde den nya Plan- och bygglagen (1987:10) i kraft, kommunernas ställning mot 

den privata fastighetsägaren försvagades något. Möjligheten för kommunerna att förändra i 

befintlig bebyggelse minskade. Lagen ökade även möjligheten för markägare att få ersättning 

vid eventuella intrång av kommunen på dennes fastighet. I sin nuvarande form kan PBL 

översiktligt delas in i tre olika plannivåer; regionalplan, översiktsplan och detaljplan. 

Regionalplanen är en frivillig samordning mellan flera kommuners planering av mark, 

översiktsplanen och detaljplanen kan ses som kommunens egna styrmedel.  

 

Relevant för de fastigheter som behandlas i denna uppsats är översiktsplanen, vilken ger mål 

och riktlinjer för markanvändning och bebyggelseutvecklingen i kommunen. Översiktplanen 

ska utifrån nationella samhällsmål och analyser av omvärlden spegla kommunernas visioner 

och strategier för framtida markanvändning. Översiktplanen är obligatoriskt för kommunen 

och ska med jämna mellanrum revideras för att nå uppsatta mål om hållbar utveckling. 

 

Om översiktsplanen är mer av en vägande karaktär så är detaljplanen mer 

genomförandeinriktad, detaljplanen reglerar närmare hur marken ska användas. 
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 Detaljplanen reglerar bebyggelse och anläggningar och är till skillnad från översiktplanen 

juridiskt bindande gentemot enskilda personer, Ehinger-Berling (2006).                      

 

Den förda mark- och bostadspolitiken diskuterades och omprövades under 1990-talet, år 1992 

beslutade riksdagen att statens subventioner till bostadsbyggandet skulle avvecklas. Tidigare 

var bostadspolitiken till viss mån avskild från den övriga ekonomiska utvecklingen, men efter 

subventionernas upphörande skulle marknadens krafter till större del styra bostadspolitiken. 

 

3.4 Landsbygdsutveckling i harmoni med EU. 

 

Lagarna angående fastighetsbildning påverkas av den förda markpolitiken. Den i framtiden 

mest relevanta markpolitiska aktiviteten för denna studie är landsbygdsprogrammet och EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik.     

 

Allt sedan det svenska EU-inträdet år 1995 har den svenska markanvändningen påverkats av 

ekonomiska bidrag och fondmedel från EU. Det strukturella stödet till landsbygdsområden 

utdelades tidigare av Europeiska regionala fonden men har sedan år 2007 integrerats med 

EU:s jordbrukfond. Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet och stödåtgärderna sker via 

riktlinjerna i Landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet fastställs av EU-

kommissionen och det specifika innehållet i programmen utformas i samarbete med 

medlemslandet.  

 

Landsbygdsutvecklingen inom EU har fyra gemensamma huvudmål, vilka fastslås av 

landsbygdsprogrammets fyra ”axlar” . Den första axeln syftar till att stärka jord- och 

skogsbruksindustrins konkurrenskraft genom kompetensutveckling och förstärkt 

investeringsstöd. Den andra axeln har som mål att förbättra landsbygdens miljö och landskap, 

detta ska ske genom bevarande av kultarv och biologisk mångfald, EU:s förhoppning är att 

skapa en attraktiv miljö för boende och näringsidkare. Den tredje axeln mål är att uppnå en 

god livskvalitet på landsbygden genom stimulanspacket till lokala näringsidkare och förbättra 

den allmänna service så som sjukhus och skola. Den sista axeln innehåller regler angående 

landsbygdsprogrammets utförande
5
.  

 

                                                
5Regeringskansliet. Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 
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Åtgärderna inom den tredje axeln utförs till stor del genom så kallade Leader-projekt
 6
. Leader 

är en metod för landsbygdsutveckling i särskilt prioriterade områden. I korthet innebär Leader 

att de som bor och verkar inom området bildar en auktionsgrupp som söker stöd och 

genomför projektet inom ramen för Leader. Projekten ska främja utvecklingen på 

landsbygden och fungera som ett hjälpmedel för att genomföra landsbygdsprogrammet på ett 

decentraliserat sätt.
7
 

 

De svenska Leader-projekten har varit av skiftande slag där den gemensamma nämnaren ofta 

har varit att skapa en levande landsbygd med bra förutsättningar för boende, 

kommunikationer, handel etc. I inledningen av denna uppsats berördes ett projekt med stora 

tomter för bostadsändamål i Säters kommun, södra Dalarna. Projektet genomfördes inom 

ramen för ”Livsvillkoren på landsbyggen” och syftade till att locka fler att bosätta sig i 

området. Genom att erbjuda lite större tomter gavs möjlighet till ett attraktivt boende för den 

som ville skapa ett lantligt boende med möjlighet till nybygge i klassisk gårdsmiljö anpassad 

för hästverksamhet eller dylikt. Kommunen och markägare skapade 11 stycken tomter om 

minst 3000 kvm i natursköna lägen. Intresset för tomterna var stort, dock uppstod problem vid 

finansieringen av eventuella nybyggen då nyproduktionskostnad ofta var den dubbla mot 

marknadsvärden på orten, (SOU 2006:106). 

 

Inför det nuvarande programperioden utgav lantmäteriet ett remissvar angående utredningen 

om landsbygdsprogrammet där förslag och synpunkter om lantmäteriets bidrag till 

landsbygdsprogrammet yttrades. Ett av lantmäteriets ansvarsområden är att ständigt förbättra 

fastighetsstrukturen vilken påverkas av landsbygdsprogrammets inriktning.  

 

Anpassningsbarheten i FBL medger att den rådande markpolitiken påverkar 

lämplighetsvillkoren vid fastighetsreglering. I remissvaret berör lantmäteriet tänkbara åtgärder 

för att stödja landsbygdens utveckling. Som exempel på åtgärder föreslås att Lantmäteriet 

löpande ska undersöka möjligheterna att bilda större bostadsfastigheter på landsbygden där 

hobby eller näringsverksamhet kan kombineras. En sådan boendeform kommer troligtvis att 

öka i efterfrågan då en ny ”grön våg” kan vara i antågande. Det är framför allt i 

kranskommunerna till de större städerna som Lantmäteriet har observerat en ökning av antalet 

                                                
6 Namnet Leader är en förkortning av det franska uttrycket ”Liaisons Entre Actions de Dévelopment de 

l´Économie Ruale” vilket översatt betyder ungefär: ”länkar mellan åtgärder som syftar till att utveckla 

landsbygdens ekonomi” 
7 Regeringskansliet. Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 
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fastighetsreglerings ärenden rörande ”hobbyfastigheter”. Möjligheter att tillskapa sådana 

fastigheter ses förhållandevis goda framför allt ifrån overksamma jordbruksfastigheter.
8
 

 

Förslag på möjliga fastighetsbildningsåtgärder vilka ska gynna landbygdens utveckling står 

att finna i Lantmäteriets idébroschyr ”En levande och hållbar landsbygd” 2006.  Lantmäteriet 

ger åtta exempel på hur en fastighetsbildning kan ske utifrån den mer liberala tillämpningen 

av FBL. Bland annat visas möjligheten att stycka av ett boningshus samt 3 ha jordbruksmark 

från en befintlig jordbruksfastighet för att bilda en lämplig fastighet för boende och hobby. 

Angående tillägg av skogsmark visas möjligheten att till en bostadsfastighet reglera 5 ha skog 

för eget uttag av ved. Möjligheterna för sådan fastighetsbildnig skiljer sig dock från fall till 

fall beroende på efterfrågan på mark för olika ändamål. Även om det är samma lagar som 

tillämpas lämnas stor hänsyn till rådande förutsättningar för den enskilda förrättningen.
9
 

                                                
8Dnr 102-2005/1028 
9 Dnr 401-2006/211 
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4. Teori och modell 
 

I detta avsnitt kommer val av teori och modell att presenteras.  

4.1 Val av data 

 

Vid fastighetsvärdering beaktas vanligtvis följande förhållande: läge, fysisk utformning, 

försäljnings-, marknads- och finansieringsförutsättningar, Shirman et al (2006). I denna studie 

hämtas uppgifter om läge via skatteverkets taxeringsuppgifter. Uppgifter om fastighetens 

fysiska utformning samt förutsättningar för försäljning erhålls av NAI Svefas 

fastighetsinformationssystem, Real Estate 7.1. Uppgifter om marknadsförutsättningar för de 

studerade fastigheterna beaktas inte då de bedöms vara relativt lika över tid och rum, det 

samma gäller möjligheten till finansiering. 

 

4.2 Bearbetning av data  

 

Materialet i denna studie är avgränsat till faktiska köp av fastigheter med taxeringskod 220 

(småhus) gjorda i Västmanlands-, Södermanlands- och Uppsalalän. Förteckningen över 

försäljningar har genererats med hjälp av Svefa och täcker åren 2003 till 2008. För att undvika 

observationer där förutsättningarna för försäljningen på något sätt kunde vara påverkad rensas 

materialet från köp vilka Svefa bedömt som ”EJ jämförbar” på grund av närståendeförsäljning 

eller avsaknad av köpeskillingsuppgift. För att genomföra en mer noggrann manuell 

granskning har materialet bearbetats i Microsoft Excel. I detta skede har materialet gallrats så 

att det endast inkluderar köp gjorda inom de värdeområden som Skatteverket betecknar som 

”Landsbygdsområde”. 
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Totalt omfattar materialet 7561 köp. Varje observation innehåller information om 

fastighetsbeteckning, typkod, köpedatum, pris i tkr, pris/taxeringsvärde, totalarea, 

bostadsarea, biarea, värdeår, nybyggnadsår samt standardpoäng. Materialet har sedan 

kompletterades med hjälp av skatteverket angående uppgifter om de ingående 

värdeområdernas specifikationer i form av normalarea, normalvärde, korrigeringstal, 

åldersinverkan och S-nivå. 

 

Tabell 1,Stickprov ur det insamlade datamaterialet 

 Obs. 50 Obs. 2000 Obs. 7000 
 

Typkod 220 220 220 

Län Uppsala Södermanland Södermanland 

Kommun Tierp Stängnäs Nyköping 

Köpedatum 2004-01-23 2005-05-20 2008-07-09 

Pris tkr 335  340 2550 

K/T 0,94 0,98 2,94 

Totalarea kvm 1 676  1789 15361 

Bostadsarea 104  48 120 

Biarea kvm 73  48 20 

Värdeår 1946  1968 1960 

Nybyggnadsår 1920  1968 1910 

Standardpoäng 40  20 50 

Normarea kvm 3 000  2500 2200 

Normvärde tkr 120  275 300 

Korregerings tal 15  35 30 

Åldersinverkan 80  85 90 

S-nivå 4,6  7,5 6 
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4.4 Hedonisk teknik 

 

Varje fastighet utgörs av en unik uppsättning av prispåverkande faktorer som tillsammans har 

en positiv eller negativ inverkan på det observerade marknadsvärdet. Förhållandet mellan 

dessa faktorer och dess skattade påverkan på marknadsvärdet studeras med hjälp av hedoniska 

tekniken. I korthet i innebär det att de värdepåverkande faktorerna relateras till 

marknadsvärdet genom statistisk skattning via multipelregressionsanalys. Fördelen med den 

hedonistiska tekniken är att den kan användas på stora datamängder med många faktorer och 

att den kan förklara och estimera de ingående faktorernas värdepåverkan, Shirman et al 

(2006).  

 

Hedonisk teknik har under lång tid används vid fastighetsvärdering. Haas (1922) var en av 

föregångarna genom att applicera en liknande metodik vid undersökning av prisvariationer 

beroende av jordmån på jordbruksmark i Minnesota, USA. I sin nuvarande form utvecklades 

hedoniska tekniken bland andra av Rosen (1974), där den nyttjades vid analys av 

konsumtionsprodukters marginalpriser. De senaste 30 åren har den hedoniska 

värderingstekniken blivit allt mer populär tack vare datoriseringen och en växande tillgång av 

fastighetsuppgifter. Enklare ”snabbvärderingar” utförda i datorprogram vilar på den 

hedoniska tekniken och används ofta i vid kreditgivning, Thibodeau (2003). 

 

I denna studie förväntas de olika värdepåverkande faktorerna påverka det observerade 

marknadsvärdet. Det ger en funktion där de ingående faktorernas marginalpris kan härledas. 

Prisfunktionen ger då marknadens marginalvärdering av en viss egenskap och på så sätt kan 

ett värderingsverktyg som estimerar ett fastighetsvärde beroende av de ingående variablerna 

skapas. 

 



Värdet av stora småhustomter i landsbygdsområden                                            Martin Boglind och Rikard Espås 

22 

 

 

Observerat marknadspris (P) utgör den beroende variabeln i prisekvationen, som förklaras av 

de oberoende variablerna (,  z1 , z2 ,..., zn ) vilka både kan utgöras av kontinuerliga och binära 

variabler. Målet med prisfunktionen är således att skapa en värderingsmodell som kan påvisa 

de ingående faktorernas inverkan på försäljningspriset. 

 

Det generella antagandet är att hedoniska prisfunktionen antar en linjär funktion då formen: 

 

P =α + β × z + β × z + ... + β × z +ε 

 

Försäljningspriset P är den beroende variabeln, z1, z2,..., zn är som nämnt ovan de förklarande 

variablerna, det vill säga de värdepåverkande faktorerna. Den effekt de förklarande 

variablerna har på försäljningspriset ges av β. Värdet på β visar hur mycket P förändras om z 

ökar med en enhet. Den variation som inte kan utläsas av ekvationen förklaras av feltermen ε. 

Ekvationens intercept ges av α. 

 

4.5 Bearbetning av variabler 

 

Materialet som har används i undersökningen har rangordnas och behandlas utifrån de olika 

variablernas förväntande inverkan på fastigheternas värde. Vid val och gallring av variabler 

har den studerade litteraturen fungerat som vägledning. För att variablerna ska urskiljas och 

komma till rätt användning i regressionsanalysen har data bearbetas. Bearbetning har skett 

förutsättningslöst då det inte finns färdiga mallar för hur arbetet ska gå till. Detta leder till att 

förädling av denna typ av data ofta blir ett omfattande jobb innan de slutgiltiga regressionerna 

presenteras. Se tabell 2 för definition och förklaring av de variabler som valts vid 

genomförandet av regressionsanalysen. 
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Tabell 2, Definition av variabler 

Variabel Beskrivning Definition    
      

P Pris (tkr) Fastighetens inskrivna försäljningspris 
Z1 Tomtarea (kvm) Tomtens area   
Z2 Boarea (kvm) Bostadens uppmätta area  
Z3 Värdeår År då ny- eller större ombyggnad skett 
Z4 Standardpoäng Av skatteverket bedömd standard 
Z5 S-nivå Av skatteverket bedömt lägesinverkan 
 

 

Tabell 3, Beskrivande statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Fastighetsanknutna variabler 

 

Prispåverkande faktorer som är knutna till fastigheten och byggnaden är i normalfallet de 

faktorer som förklarar stor del av prisvariationen mellan småhus inom samma delmarknad. Av 

de variabler vi erhållit från bearbetat data har vi valt följande som ingående koefficienter till 

regressionsanalysen.     

 

Tomtarea 

Tomtarean är hela tomtens storlek i kvm, tomtens storlek påverkar fastighetens pris positivt i 

de flesta fall. Som vi tidigare nämnt finns mycket av dragningskraften med att bo lantligt i det 

fria spelutrymmet runt huset. 

Variabel Beskrivning Min Max Medel 
Std. - 
avikelse 

Antal 
obs. 

       

P Pris tkr. 100 5900 1063 727,9639 7037 
Z1 Tomtarea(kvm) 412 150476 4390 6867,3 7037 
Z2 Boarea 12 642 100 50,6899 7037 
Z3 Värdeår 1929 2007 1956 33,316 7037 
Z4 Standardpoäng 6 51 25,72 6,73 7037 
Z5 S-nivå 3,6 10 6,05 1,103365 7037 
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Boarea 

Värdet av ett småhus har ofta en tydlig koppling till bostadens boarea vilket mäts i kvm. 

Småhus med stor boarea ger det möjlighet till fler antal rum vilket rimligtvis ger en positiv 

värdepåverkan. I vissa fall kan en mindre boarea kompenseras med möjligheten att inreda 

biarea som källare eller liknade, ingen hänsyn har tagits till detta i studien.  

 

Värdeår  

Nybyggnadsår för ett hus är det året som huset togs i bruk, ju äldre huset blir desto kortare 

blir dess förväntade fysiska livslängd. Värdeåret baserats på småhusets nybyggnadsår eller det 

året som ombyggnad eller tillbyggnad har skett. Om tillbyggnad har lett till att boytans storlek 

ändras ska värdeåret jämkas mot tidigare värdeår. 

 

Standardpoäng 

Småhusets standardpoäng bestäms av husets utrustning samt av vilka material som har 

används i byggnaden. Det är framföra allt de stora avvikelserna från normal standard i de 

båda riktingarna som ger en påverkan på priset. Andra faktorer som påverkar 

standardpoängen är exempelvis garage, carport, fasadbeklädnad, värmekälla och 

köksutrustning. 
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4.7 Områdesrelaterade variabler 

 

Läges- och områdesfaktor är av stor betydelse för fastighetens värde. Ett områdes påverkan på 

fastighetens värde är kopplat till områdets närhet till serviceinrättningar, områdets lokalisering 

i förhållande till positiva och negativa miljöfaktorer etc. Värdet av en fastighet styrs inte bara 

av i vilket område som fastigheten är belägen i utan även fastighetens lokalisering inom 

område.  

 

S-nivå           

För att skatta lägets påverkan på fastigheterna i vårt urval har materialet kompletterats med 

skatteverkets S-nivåfaktor. I skatteverkets fastighetstaxering uttrycks lägets värdepåverkan 

med hjälp av värdeområden och S-nivåfaktorn. S-nivåfaktorn är framtagen med hjälp av 

köpstatisktik i ett visst värdeområde, S-nivå är snittpriset på en ”normhus” i värdeområdet. Ett 

”normhus” är en friliggande villa med värdeår 1986, normhuset har en storlek på 125 kvm 

boarea och 30 standardpoäng
10

. 

 

Inom det studerade området varierar S-nivåfaktorn mellan 3,6 och 10. S-nivåfaktorn är knuten 

till värdeområdena och kan således variera inom orten: 

 Knivsta, landsbygd s-nivåfaktor: hög 10, låg 7,4.  

 Norberg, landsbygd s-nivåfaktor: hög 4, låg 3,6. 

Värdet anger ”normhusets” värde i tkr, exempelvis är grundnivån för ett normhus i Knivsta 

landsbygd 740 000 kronor.
11

 S-nivån är relativt grovt uppskattat värde men är en användbar 

variabel för regressionsanalys.     

 

 

                                                
10  Småhus - fastighetstaxering 2009, Skatteverket. 
11

  För mer information se Bilaga 1. Normarea och S-nivå I ingående kommuner 
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4.8 Resultat  

 

För att beräkna de ingående variablernas påverkan på försäljningspriset har multipel 

regressionsanalys används. Variablerna har applicerats i den hedoniska prisfunktionen, för att 

utföra beräkningarna har datorprogrammet SPSS används. I ett första skede görs en regression 

över hela datamaterialet. För att mer ingående studera tomtytans värdepåverkan delas 

materialet utifrån variabeln S-nivå och utifrån den observerade tomtens storlek i förhållande 

till det normala för orten. Resultaten från de utförda regressionerna visar genomgående höga 

t-kvotsnivåer vilket ger en stark signifikans på beroendevariabeln pris (P). Mellan de 

genomförda regressionerna är det små variationer mellan resultaten vilket tyder på stor 

stabilitet i material och resultat. Nedan följer de använda regressionsformlerna.  

 

Regression I, (Hela datamaterialet) 

P =α + β × z1 + β × z2 + β × z3+ β × z4 + β × z5 +ε 

Regression A, B, C (Uppdelat utifrån s-nivå) 

P =α + β × z1 + β × z2 + β × z3+ β × z4 +ε 

Regression E, F (Uppdelat utifrån tomtstorlek) 

P =α + β × z1 + β × z2 + β × z3+ β × z4 + β × z5 +ε 
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Regression I, hela datamaterialet. 
 

Regression I 

 
Urval  I 

  P 

Oberoende variabler Pris 

α Konstant -7573,25 (-16,07)  

Z1 Totalarea 0,014 (18,42) 

Z2 Boarea 6,04 (47,29) 

Z3 Värdeår 2,98 (12,09) 

Z4 Standardpoäng 23,28 (23,66) 

Z5 S-nivå 256,21 (51,75) 

   

   

R2  0,593 

JusteradR2  0,593 

F  2199,664 

P-värde (F) 0 

N  7561,000 

 

Resultatet av regression I visar att de utvalda områdes- och fastighetsrelaterade faktorerna 

tillsammans förklarar 59,3 % av variationen i försäljningspris, ekvationen är signifikant då p-

värdet är lågt (p<0,00). Ett värde av 0,593 på determinationskoefficienten R
2
 är relativt högt 

vilket möjliggör en god uppskattning. T-kvoten för S-nivå och bostadsyta är mycket hög, 

vilket visar att de har en stark effekt på försäljningspriset. Tomtytan som denna studie 

fokuserar på har inte lika hög t-kvot men är likväl starkt signifikant.   
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Regression A, B, C, urval S-nivå. 
 

Då S-nivåfaktorn i regression I som väntat starkt påverkade försäljningspriset valdes en 

uppdelning av tre S-nivåklasser för utjämna lägesfaktorns påverkan. Indelningen valdes enligt 

följande intervall: 

 Regression A: S-nivåfaktor 3,6-5. N= 2039 

 Regression B: S-nivåfaktor 5,25-6,25. N= 2710 

 Regression C: S-nivåfaktor 6,5-10. N= 2812 

 

Regression A, B, C. 

 
Urval  A B C 

  P P P 

Oberoende variabler Pris Pris Pris 

α Konstant -1836,75 (-2,63) -5196,62 (-6,57) -7178,67 (-7,87) 

Z1 Totalarea 0,009 (9,460) 0,016 (13,10) 0,018 (10,12) 

Z2 Boarea 3,481 (18,50) 5,78 (28,76) 7,67(30,43) 

Z3 Värdeår 1,164 (3,22) 2,55 (6,23) 3,54 (8,50) 

Z4 Standardpoäng 18,289(13,67) 22,176 (13,96) 30,14 (15,31) 

Z5 S-nivå    

     

     

R2  0,401 0,477 0,529 

JusteradR2  0,400 0,477 0,529 

F  272,141 617,571 788,823 

P-värde (F) 0 0 0 

N  2039,000 2710,000 2812,000 

 

De tre delregressionerna A, B, C visar en något lägre förklaringsgrad till skillnad från 

regressionsanalys I och de ingående variablerna har generellt en lägre signifikansnivå. Detta 

är normalt då antal observationer per delregression är lägre än regressionsanalys I.     

 

Delregression A vilket innefattar köp i mindre attraktiva områden visar i förhållande till 

regression B och C den lägsta förklaringsgraden, 40,1 %. Regression A, B, C har jämna 

värden för koefficienterna vilket tyder på ett bra och sammanhållet material. T- kvoterna är 

stigande från Regression A, B, C med undantag för tomtyta som visar den högsta 

förklaringsgraden i regression B. 
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Regressionsanalys E och F, urval tomtrelaterade koefficienter. 

 

Regressionsresultaten visar en signifikant påverkan av tomtarean i de fyra 

regressionsanalyserna. Regression A visar att en hektars ökning av tomtytan motsvarar ett mer 

pris av 110 tkr. Regression A, B, C visar att en ökning av tomtytan med en hektar ger en 

prisökning som varierar från 90 tkr i den lägsta S-nivåklassen, till 180 tkr i den högsta S-

nivåklassen. Detta kan tyckas var en relativt låg värdepåverkan, men ställt i relation till 

snittpriset på 60 tkr/ ha för betesmark inom området är det rimligt. 

 

För att studera marginalvärdet av en stor tomt sorterades materialet utifrån tomtstorlek . Den 

observerade fastigheten jämförs med den enligt skatteverket fastslagna normarean för tomter 

inom värdeområdet, i urvalet varierar normarean mellan 2000 kvm och 4400 kvm (se bilaga 

1), observerade värden mellan varierade mellan 412 kvm och 150 476 kvm. Detta ger ett urval 

av 4366 observationer med tomtarea mindre eller lika stor som normaltomten (Regression E) 

och 3194 observationer vilka har en större tomtarea än normaltomten inom värdeområdet 

(Regression F) 

 

Regression E och F.  

 
Regression  E F 

  P P 

Oberoende variabler Pris Pris 

α Konstant -12067,29(-22,33)  -3614,56 (-4,26) 

Z1 Totalarea 0,050 (4,66) 0,011 (10,92) 

Z2 Boarea 5,45 (3,08) 6,06 (32,01) 

Z3 Värdeår 5,35 (18,95) 0,84 (1,90) 

Z4 Standardpoäng 22,53 (19,14) 25,25 (15,43) 

Z5 S-nivå 225,55 (39,61) 294,68(34,49) 

    

    

R2  0,791 0,752 

Justerad R2  0,625 0,564 

F  399,69 520,11 

P-värde (F) 0 0 

N  4366 3194 
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Resultatet är signifikant (p<0,00) och visar som de tidigare utförda regressionerna ett högt 

värde på determinationskoefficienten (R2). I regression E visar totalarean en lägre 

förklaringsgrad jämfört med de tidigare regressionerna, ß visar ett betydligt högre pris, 500 

tkr/ha. För urvalsgruppen med stor totalarea visar ß ett pris på 110 tkr/ha, ett resultat mer 

likvärdigt med de tidigare utförda regressionerna. 
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5. Slutsats och diskussion 
 

Tomtytan i relation till försäljningspriset visar en positiv korrelation vilket var väntat utifrån 

gängse teorier och studerad litteratur. De höga förklaringsgraderna har gjort att vi kunnat 

tydliggöra det mervärde som en extra stor tomt skapar. Regressionsanalyserna visar även 

inverkan från övriga värdepåverkande faktorer. Det relativt stora materialet tillsammans med 

höga t-kvoter leder till att en god uppskattning av prisbildning på småhus i Mälardalens 

landsbygdsregioner.      

 

Som väntat påverkar läget de observerade försäljningspriset, resultatet visar också att 

förklaringsgraden ligger högre i de mer attraktiva områdena. I mindre attraktiva områden är 

marknaden mindre homogen vilket leder till något mer svårtolkat resultat och något högre risk 

på marknaden.   

 

Sammanställningen av totalareans värdepåverkan visar att tomtvärdet stiger beroende av 

lägesfaktorn (regression A, B, C). Som synes är skillnaden mellan det minst attraktiva området 

A och medelområdet B stor, skillnaden mellan område B och C är betydligt mindre. Detta 

beror troligtvis på att materialet i regression B och C är mer homogent i tomtstorlek.   

  

Tabell 4, Prispåverkan totalarea. 

 Pris Tkr/kvm Pris Tkr /ha 

    

Regression I   0,014 140 

Regression A  0,009 90 

Regression B  0,016 160 

Regression C  0,018 180 

Regression D  0,050 500 

Regression E  0,011 110 

    
Av resultaten från regression D och E framgår att tomter mindre eller lika stora som 

normaltomten för orten uppvisar ett betydligt högre pris än tomter större än normaltomten, 

vilket antyder ett avtagande marginalvärde. För de små tomterna gäller då ett pris per hektar 

om 500 tkr. Det skulle i så fall applicerat på genomsnittstomten i vårt material ge ett pris av 

4390 kvm * 0,050tkr = 220 tkr vilket får ses som normalt för en tomt i attraktiv landsbygd.  
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För de stora tomterna ges ett pris per hektar om 110 tkr. I relation till de mindre tomterna kan 

priset tyckas vara lågt. Ställs tomtpriset om 110 tkr i stället i relation till snittpriset för svensk 

jordbruksmark (åker- och betesmark sammanslaget) på 42 tkr
12

 per hektar under 2008 kan 

priset anses vara något i överkant då de stora tomterna kan komma från överloppsmark från 

jordbruket. Samtidigt är tomtmark förknippad med värdeskapande åtgärder som vägar, 

markanläggningar osv., vilket kan förklara prisskillnaderna. 

 

Uppsatsen har berört två markplanerandeprogram, Openspace program i USA och EU:s 

landsbygdsprogram i Europa. De båda programmen har till stor del samma syfte – att skapa 

ett högre värde för marken och bygden i de planerade områdena. Ett varningens finger ska 

dock höjas då viljan till att locka till sig kapitalstarka invånare till kommunen och skapa en 

mer attraktiv landsbygd kan leda till splittrat markägande, vid nya behov och förutsättningar 

kan det vara svårt att återskapa en samlad ägarstruktur. 

  

                

 

                                                
12 Sveriges Officiella Statistik, JO 38 SM 0901 Priser på jordbruksmark 2008 
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Bilaga 1. Normarea och S-nivå I ingående kommuner 

Län Kommun 
Normarea 

Hög 
Normarea 

Låg 
S-nivå 

Hög 
S-nivå 

Låg 

Södermanlands län Eskilstuna 3000 2500 6,5 6 

Södermanlands län Flen 3500 3500 6,5 5,75 

Södermanlands län Gnesta 3000 3000 7,5 7,5 

Södermanlands län Katrineholm 3500 3000 5,75 5,5 

Södermanlands län Nyköping 3500 2500 8 6 

Södermanlands län Oxelösund 2000 2000 6,5 6,5 

Södermanlands län Strängnäs 4000 2500 7,5 6,25 

Södermanlands län Trosa 3200 3200 8,5 8,5 

Södermanlands län Vingåker 3000 3000 5 5 

Uppsala län Enköping 3100 3000 8 5,75 

Uppsala län Heby 3000 3000 4,8 4,8 

Uppsala län Håbo 3400 2400 9 8 

Uppsala län Knivsta 2500 2500 10 7,5 

Uppsala län Tierp 3000 2000 5 4,4 

Uppsala län Uppsala 2500 2500 8 4,8 

Uppsala län Älvkarleby 3000 3000 5,5 5,5 

Uppsala län Östhammar 4400 2500 6,25 4,6 

Västmanlands län Arboga 2000 2000 5 5 

Västmanlands län Fagersta 2100 2100 4,6 4,6 

Västmanlands län Hallstahammar 3000 3000 6 6 

Västmanlands län Kungsör 3000 3000 5 5 

Västmanlands län Köping 2500 2500 5,5 4,8 

Västmanlands län Norberg 2300 2300 4 3,6 

Västmanlands län Sala 3800 3000 5,25 4,8 

Västmanlands län Skinnskatteberg 2000 2000 4 4 

Västmanlands län Surahammar 2200 2200 5 5 

Västmanlands län Västerås 3000 2200 7,5 6,25 

 

 

 

 

 

 


