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Förord 
 
Detta examensarbete har skrivits för avslutande av studier från Lantmätarprogrammet 
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omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet bygger på ett förslag framtaget av Söderhamns 

kommun.  

 

Först och främst vill vi tacka Leif Östman på Söderhamns kommun som har gjort detta 

arbete möjligt att utföra och försett oss med all värdefull information. Tack riktas även till 

våra handledare Lars Steiner och Pia Ollert-Hallqvist som kommit med goda råd och 

hjälpt oss under arbetets gång.    

 

Tack till alla andra som vi varit i kontakt med och som gett oss de uppgifter vi behövt för 
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Sandra Falk          Camilla Hallqvist  



 II 

Abstract 
 
The municipality of Söderhamn, located on the east coast of Sweden, grants the use of 

leasehold housing close to the archipelago in Söderhamn. The annual rents have not 

followed the price trend of the market. This phenomenon is the basis for this study. The 

goal of our research is to describe and analyze market-driven rents and price when buying 

leaseholds from the municipality. A reasonable profit on land was estimated to be 3 – 4 

%. The aim of this study was to produce a proposal that could be used by the municipality 

of Söderhamn to price leasehold housing.   

 
This study used several quantitative methods. The first method calculated simulated land 

values so that annual rents could be determined for the leaseholds. The second method 

was the location price method where both land values for properties sold in the 

municipality of Söderhamn and annual rents in other municipalities were compared to 

obtain annual rents for the municipality leaseholds. The third method was the yield 

method where the redemption price for the leaseholds was calculated. Finally, a financial 

recommendation was made for the annual rents and freehold prices. A map was also 

created using a Geographic Information System (GIS) to visualize the annual rents 

produced by the method “simulated land value” thereby improve the legibility of the 

results. The different methods resulted in different suggestions for annual rents and 

freehold prices. 

 
One difficulty encountered was finding information about the approach to be used when 

pricing leasehold properties. Despite this challenge our conclusion is that the “simulated 

land value” method provides the most accurate annual rent and freehold prices, but the 

best method is to compare annual rents in nearby areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: leasehold housing, annual rent, freehold prices, land value, Söderhamn, 
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 III 

Sammanfattning 
 

Söderhamns kommun, belägen på Sveriges östkust, är upplåtare av bostadsarrenden med 

anknytning till Söderhamns skärgård. Avgifterna för bostadsarrendena har inte följt den 

prisutveckling som skett på fastighetsmarknaden de senaste åren därför var syftet med 

detta arbete att beskriva och analysera en marknadsanpassad arrendeavgiftsnivå samt en 

marknadsanpassad prissättning vid friköp av arrendetomter som ägs av kommunen. En 

skälig avkastning på mark som utarrenderas ansågs vara 3 – 4 %. Målsättningen var att ta 

fram förslag på prissättning av bostadsarrende som Söderhamns kommun skulle kunna 

använda sig av. 

 

I denna rapport har kvantitativa metoder använts, den första var att beräkna ett simulerat 

markvärde för bostadsarrendena och utifrån det erhålla en årlig arrendeavgift. Den andra 

var ortsprismetoden där både sålda fastigheter i Söderhamns kommun samt 

arrendeavgifter för bostadsarrenden i olika kommuner jämfördes för att få fram årliga 

arrendeavgifter och den tredje var avkastningsmetoden där friköpspriserna vid friköp av 

arrendetomterna beräknades. Slutligen gjordes en ekonomisk rekommendation av de 

årliga arrendeavgifterna och friköpspriserna. I en karta som skapades med hjälp av 

Geografiskt informationssystem (GIS) har de årliga arrendeavgifterna från metoden 

”simulerat markvärde” visualiserats för att lättare kunna analyseras och förstås. 

Beräkningarna resulterade i olika förslag på årliga arrendeavgifter utifrån de tre 

metoderna samt förslag på friköpspriser av arrendetomter. 

 

En svårighet med arbetet var att hitta information om tillvägagångssätt vid prissättning av 

bostadsarrenden, trots detta har vi dragit slutsatsen att resultatet från ”simulerat 

markvärde” borde visa de mest rättvisa arrendeavgifterna och friköpspriserna, men det 

bästa är att jämföra arrendeavgifter i närliggande områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: bostadsarrende, arrendeavgift, friköpspris, markvärde, Söderhamns kommun, 

ortsprismetod, avkastningsmetod. 



 IV 

Definitioner 
 
Avkastning: Den vinst en fastighet ger sett till de intäkter och inbetalningar den har 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 

 

Besittningsskydd: Arrendatorn har rätt att förlänga arrendeavtalet när arrendetiden gått ut 

(JB 10:5). 

 

Driftnetto: Det årliga överskott som finns kvar efter drift- och underhållskostnader 

betalats från bruttoinbetalningarna och som kan förräntas (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2006).  

 

Fastighet: Enligt JB 1:1 är fast egendom jord. Jord är indelad i fastigheter som avgränsar 

sig både vertikalt och horisontellt eller endast horisontellt. 

 

Småhus: Ett bostadshus med maximalt två bostadslägenheter där bostadshus innebär att 

minst halva arean skall vara avsedd för bostad (Haapaniemi & Larsson, 2008). 

 

Värdefaktorer: Faktorer som är knutna till fastigheten och har betydelse för dess värde 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006).  

 

Värdetidpunkt: Den tidpunkt som värdet avser (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 
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Förkortningar 
 
JB  Jordabalk (1970:994) 

FTL  Fastighetstaxeringslag (1979:1152) 

FTF  Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199) 

KL  Kommunallag (1991:900) 
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1 Inledning 

Denna rapport behandlar bostadsarrenden för fritidsändamål i Söderhamns kommun. Det 

finns fyra typer av arrenden, men i rapporten kommer endast arrendeformen 

bostadsarrende behandlas. Söderhamns kommun är belägen på Sveriges östkust och har 

idag ett stort antal bostadsarrenden med anknytning till skärgården. Avgifterna för deras 

bostadsarrenden följer inte prisutvecklingen på fastighetsmarknaden. Rapporten kommer 

därför leda till förslag på marknadsenliga arrendeavgifter för Söderhamns kommuns 

bostadsarrenden.  

1.1 Bakgrund 

Ett arrende är jord som upplåtes till nyttjande mot vederlag. Bestämmelser om arrenden 

finns i Jordabalken (JB) kap. 8-11. Det finns fyra olika arrendeformer; jordbruksarrende, 

bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. I JB 10:1 beskrivs att ett 

bostadsarrende är när jord upplåtes för att arrendatorn skall ha rätt att uppföra eller 

bibehålla bostadshus och arrendet är för annat ändamål än jordbruk.  

 

Enligt mark- och skogsförvaltare L. Östman (personlig kommunikation, 2 april 2012) har 

Söderhamns kommun ungefär 325 arrenden, ca 215 av dem är bostadsarrenden där större 

andelen har anknytning till skärgården. Söderhamns kommuns avgifter för 

bostadsarrenden har sedan år 1999 ökat i takt med konsumentprisindex och har inte följt 

prisutvecklingen för sålda fastigheter inom kommunen. I statistik från Statistiska 

centralbyrån (2011) framgår att prisutvecklingen på småhusfastigheter i kommunen 

mellan åren 2000 – 2010 har ökat med 50 %. I mål ÖÄ 4199-10 från Svea Hovrätt 

beskrivs det att det finns samband mellan marknadsvärdet för en bostadstomt och en 

motsvarande arrendetomt vilket gör att prisutvecklingen på småhus kan antas vara lika 

som prisutvecklingen på arrendeavgifter och friköpspriser.  

 

Vid värdering av småhus är läget på fastigheten samt de fastighetsanknutna faktorerna 

som tomtens areal och tillgång till vatten och avlopp de faktorer som till största del 

påverkar priset (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006).  Enligt Yang, Wang och 

Campbell (2010) är de faktorer som påverkar priserna på fastigheter utbud och 

efterfrågan. Förändringarna av fastighetspriserna ser olika ut i hela landet och priserna är 

högre närmare och i de stora städerna. Enligt mark- och skogsförvaltare L. Östman 

(personlig kommunikation, 14 maj 2012) ligger kalkylräntan i Söderhamns kommun på 

4,5 % år 2012. Kalkylräntan är den procentsats som används vid beräkningar av ett värde 
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över tiden. Enligt Persson (2008) är all typ av värdering förenad med osäkerhet eftersom 

det endast är ett värde och inte det slutgiltiga priset. I Kommunallagen (KL) 8:2 står det 

att kommun och landsting skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet de har på 

avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att lagen skall uppfyllas vill 

Söderhamns kommun se över sina arrendeavgifter. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att analysera och beskriva en marknadsanpassad arrendeavgiftsnivå 

och en marknadsanpassad prissättning för friköp av arrendetomter som ägs av 

Söderhamns kommun. Målet med studien är att den skall ge kunskaper om vilka faktorer 

som påverkar prissättningen av bostadsarrenden. Ett annat mål är att ta fram förslag på 

prissättning av bostadsarrenden som Söderhamns kommun skall kunna använda sig av. 

Rapporten riktar sig i första hand till Söderhamns kommun som upplåtare av 

bostadsarrenden men även till andra upplåtare och arrendatorer. Den är även riktad till de 

som har intresse inom ämnet. Studien är viktig för att Söderhamns kommun på bästa sätt 

skall kunna förvalta kommuninvånarnas pengar.  

 

De frågeställningarna som beaktas i arbetet är: 

 Vad är en marknadsanpassad årsavgift för bostadsarrende som ägs av 

Söderhamns kommun? 

 

 Vad är ett marknadsanpassat pris att ta ut om arrendatorn vill friköpa sitt 

bostadsarrende? 

 

 Hur kan utfallet av arrendeavgifterna i Söderhamn visualiseras och därmed 

analyseras i en karta med hjälp av GIS och genererar detta ett tydligare resultat än 

traditionella metoder? 

1.3 Rapportens utformning 

Inledningsvis leds läsaren genom ett teoriavsnitt som ligger till grund för den förståelse 

som behövs för resten av rapporten; metod, resultat och diskussion. I metoddelen 

behandlas de metoder som använts för att ta fram årliga arrendeavgifter samt friköpspris 

av bostadsarrenden. I resultatet redovisas de resultat som framkommit genom beräkningar 

och slutligen får läsaren ta del av diskussion samt slutsats. 

 



 3 

2 Teori 

I detta avsnitt redovisas bakgrundsfakta som fordras för att förstå det förväntade 

resultatet. Teoriavsnittet syftar till att ge en djupare insyn i ämnet. 

2.1 Arrende 

Nyttjanderätt är en rätt för en person att nyttja en annans hela eller del av fastighet. De 

olika typer av nyttjanderätter som finns är; arrende, hyra och tomträtt. Ett arrende innebär 

att jord upplåtes till nyttjande mot vederlag och finns definierat i JB 8:1. Enligt JB 8 kap. 

finns det fyra olika former av arrende: 

 Bostadsarrende 

Arrendatorn har rätt att uppföra bostadshus eller bevara bostadshus på 

arrendestället. Med bostad menas inte nödvändigtvis arrendatorns huvudbostad 

utan kan röra sig om fritidsboende, dock inte i form av exempelvis husvagn eller 

jaktkoja. En viktig regel för bostadsarrende är att arrendatorn har 

besittningsskydd. Avtalstiden för bostadsarrende skall vara tidsbestämd. Avtalet 

skall vara på minst fem år eller på arrendatorns livstid och skall vara skriftligt. 

Bostadsarrende har en uppsägningstid på 1 år och om uppsägning inte sker i tid 

förlängs arrendetiden automatiskt. Enligt JB 10:6 skall arrendeavgiften vid 

förlängning av arrendeavtal vara skälig och vara jämförbar med arrenderättens 

värde med hänsyn till avtalets innehåll. 

 Jordbruksarrende  

Jord upplåtes till brukande. Med brukande avses oftast jordbruk. Avtalstiden får 

inte vara tillsvidare och måste därmed vara tidsbestämd. Om bostad ingår i 

arrendet kallas det för gårdsarrende och minsta upplåtelsetid är då fem år. 

 Anläggningsarrende 

Arrendatorn har rätt att bibehålla eller uppföra byggnad för förvärvsverksamhet 

på den upplåtna marken, till exempel kiosk eller bensinstation.  

 Lägenhetsarrende 

När jord upplåtes till annat ändamål än jordbruksarrende, bostadsarrende eller 

anläggningsarrende. Upplåtelse kan till exempel vara för fotbollsplan eller 

parkering.  
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2.2 Fastighetsvärdering 

Persson (2008) beskriver de faktorer som ligger till grund för att ett värde på en fastighet 

skall uppstå; det skall finnas ett behov, det skall finnas en begränsad tillgång av 

fastigheter, det skall finnas en dispositionsrätt samt skall det finnas en marknad. Värdet 

på fastigheten styrs av utbud och efterfrågan. I praktiken finns det olika värdebegrepp, två 

av dessa är marknadsvärde och avkastningsvärde. Avkastningsvärdet innebär att nuvärdet 

beräknas av de framtida avkastningar som förväntas från värderingsobjektet. 

Marknadsvärdet är enligt Persson (2008) ”det pris som sannolikt skulle betalas om 

fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan 

partrelationer och utan tvång” (s. 248). Marknadsvärdet är det mest använda 

värdebegreppet världen över.  

 

När en fastighet skall värderas finns det tre olika metoder att välja mellan, 

ortsprismetoden, avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. Syftet med en 

värdering är att uppskatta ett marknadsvärde på en fastighet. Det är dock lätt att förväxla 

marknadsvärdet med priset, men det är andra faktorer som speglar priset än vad som 

speglar marknadsvärdet (Kontrimas & Verikas, 2009). Persson (2008) skriver att ett pris 

är det penningbelopp som betalas vid en försäljning av till exempel en fastighet och 

bestäms alltid av utbud och efterfrågan på marknaden. 

2.3 Värdepåverkande faktorer 

Det finns många värdepåverkande faktorer som spelar in vid värdering av en fastighet. 

Persson (2008) delar grovt in faktorerna i tre olika grupper: 

 

 Fastighetsrelaterade faktorer där bland annat läge, planbestämmelser, 

omgivning, standard, storlek och ålder på byggnader samt andra kontraktsvillkor 

ingår. 

 Marknadsrelaterade faktorer som bestämmer utbud och efterfrågan på både 

fastighets- och hyresmarknaden 

 Omvärldsrelaterade faktorer som innebär faktorer av både politisk och 

samhällsekonomisk slag. Faktorerna kan vara inflation, arbetsmarknad, bostads- 

och skattepolitik samt kapitaltillgångar.  
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Alla fastigheter har däremot sina egna förutsättningar och alla faktorer kan inte tillämpas 

på lika sätt på alla fastigheter. Ioannides (2002) menar att värdet av en fastighet kan gå 

upp på grund av närheten till andra värdefulla egendomar samt att grannskapet är en 

viktig faktor till värdet på en fastighet. Även Kiel och Zabel (2008) behandlar de 

värdepåverkande faktorerna vid värdering i sin artikel. De anser att läget är av stor vikt på 

grund av att en fastighet är oflyttbar.  

 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2006) skriver att det vid värdering är viktigt att 

kunna dela in objektet i rätt delmarknad. En delmarknad behöver inte vara en speciell 

hustyp utan kan vara ett visst geografiskt avgränsat område. Det typiska inom en 

delmarknad är att prisbildningen sker på liknande sätt.  

2.4 Prispåverkande faktorer 

Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2006) är utbud och efterfrågan det som först 

och främst styr priserna på marknaden. De faktorer som påverkar utbud och efterfrågan 

delas in i fyra kategorier; samhälls- och omvärldsanknutna faktorer, läges- och 

områdesanknutna faktorer, fastighetsanknutna faktorer samt individanknutna faktorer. De 

fastighets- och individanknutna samt de läges- och områdesanknutna faktorerna är 

kopplade direkt till fastighetstypen medan de samhälls- och omvärldsanknutna faktorerna 

är generella för alla typer av fastigheter på marknaden. Vid värdering av småhus är läget 

på fastigheten samt de fastighetsanknutna faktorerna så som tomtens areal och tillgång till 

vatten och avlopp de faktorer som till största del påverkar priset.  

2.5 Värderingsmetoder 

2.5.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden är den absolut vanligaste värderingsmetoden, anledningen till detta är att 

det i Fastighetstaxeringslagen (FTL) 5 kap. står att marknadsvärdet först och främst 

skall fastställas genom jämförelser med annan fastighetsförsäljning på orten. Enligt 

Persson (2008) baseras ortsprismetoden i grund och botten på överlåtelser av jämförbara 

fastigheter. Det är från dessa jämförelser på marknaden som ett värde kan sättas på 

värderingsobjektet. Kontrimas och Verikas (2009) styrker det ovanstående i deras artikel 

när de skriver att ortsprismetoden används genom att värderingsobjektetet jämförs med 

liknade objekt som säljs på marknaden. Persson (2008) finner dock problemet att det kan 

vara svårt att hitta bra och nog många jämförelseobjekt.  
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När ortsprismetoden använts måste marknaden först avgränsas för att objekten som skall 

väljas ut skall ligga i det delområde som är intressant. Fastigheter som sålts och är 

relevanta för att jämföra med värderingsobjektet väljs ut. Dessa fastigheter kallas 

jämförelseobjekt. Det är viktigt att försäljningarna av fastigheterna inte är för gamla och 

att jämförelseobjekten ligger i en liknande eller samma delmarknad som 

värderingsobjektet. Utöver själva priset på de sålda jämförelseobjekten måste även 

hänsyn tas till andra relevanta värdefaktorer som till exempel storlek och läge. Ett 

medeltal beräknas fram för de valda jämförelseobjekten, men för att få ett slutligt 

marknadsvärde måste hänsyn tas till de skillnader som finns mellan jämförelseobjekten 

och värderingsobjektet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006).  

2.5.2 Avkastningsmetoden 

Med hjälp av avkastningsmetoden kan antingen ett marknadsvärde eller ett individuellt 

avkastningsvärde för en fastighet räknas ut. Resultatet skall ange ett sannolikt pris vid en 

tänkt försäljning. Med hjälp av avkastningsmetoden nuvärdesberäknas de framtida 

nettoavkastningarna med en viss kalkylränta och över en viss tidsperiod. Beroende på 

vilka data som finns kan beräkningarna ske på olika sätt (Persson, 2008). Enligt 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2006) sker det vid användning av 

avkastningsmetoden en så kallad marknadssimulering eftersom det är den ”riktiga” 

marknadens tankesätt som skall försöka efterliknas. Vidare skriver de att 

avkastningsmetoden är ett sammanfattande namn på de metoder som nuvärdesberäknar 

framtida värden till värdetidpunkten. 

 

Persson (2008) beskriver olika kalkylmodeller som används vid bedömning av 

avkastningsvärdet. Modellerna bygger på antalet år beräkningarna grundas på, och kan 

vara från 1 år upp till oändligheten. Beroende på kalkylperiodens längd (antalet år som 

den räknas på) finns två huvudmetoder att välja mellan, direktavkastningsmetoden eller 

diskontering/kassaflödesmetoden. Direktavkastningsmetoden är en metod som baseras på 

en evighetskapitalisering av första årets driftnetto. Att beräkna marknadsvärden för en 

period längre än 5 år anses vara mindre intressant och beräknas lättare med 

evighetskapitalisering. Driftnettot läggs till grund för hela kalkylperioden. Denna metod 

används i första hand vid bedömningar av marknadsvärden. 
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I denna rapport kommer direktavkastningsmetoden i form av Gordons formel användas 

för att beräkna friköpspriser, se nedan: 

   
  

   
 

Där: 

 Fp = Friköpspris 

 Dn = Driftnetto 

 p = Kalkylränta 

 g = Tillväxttakt 

I rapporten utgör driftnettot den årliga arrendeavgiften. Tillväxttakten är lika med 

inflationen och är 2 % (Riksbanken, 2012). Kalkylräntan som används i beräkningarna är 

4,5 % eftersom det är den kalkylräntan Söderhamns kommun använder år 2012 (L. 

Östman, personlig kommunikation, 14 maj, 2012). 

2.6 Fastighetstaxering av småhus 

Lagar och regler om fastighetstaxering regleras i FTL och 

Fastighetstaxeringsförordningen (FTF). Det är Skatteverket som har i uppgift att ge 

allmänna råd samt besluta om normer för taxeringen. Taxeringen för småhus sker var 

tredje år och en anledning till att en fastighet får ett taxeringsvärde är för att ägarna skall 

betala fastighetsskatt/fastighetsavgift. (Haapaniemi & Larsson, 2008). Fastigheter med 

färdigbyggda bostäder skall betala kommunal fastighetsavgift. Gäller det en arrendetomt 

med byggnad på ofri grund får markupplåtaren maximat betala avgiften 3 256 kr. Om 

0,75 % av taxeringsvärdet för marken är mindre än maxbeloppet skall den avgiften gälla 

istället. Taxeringsvärde för mark kommer fortsättningsvis benämnas markvärde i denna 

rapport. Statlig fastighetsskatt betalas på de fastigheter som inte innehåller färdigbyggda 

bostäder exempelvis obebyggda tomtmarker eller bebyggda arrendetomter (Skatteverket, 

2011:a). Taxeringsvärdet på en fastighet skall vara 75 % av det marknadsvärde som var 

två år före fastighetstaxeringen. Det är Skatteverket och Lantmäteriet tillsammans som 

analyserar och tar fram det mest sannolika försäljningspriset som är grunden till 

marknadsvärdet (Skatteverket, u.å.). Enligt FTL 7:9 skall markvärdet taxeras som att 

taxeringsenheten är obebyggd. I FTL 4:2 står det att fastigheten skall delas upp i 

taxeringsenheter enligt ägarförhållandena om fastighetens skilda delar har olika ägare.     

 

Ett värdeområde är ett geografiskt område där bland annat en normaltomts storlek, 

riktvärde och VA-klass beskrivs (SOU, 2000). Riktvärdet är det genomsnittliga värdet 

inom ett visst område och anger värdet på en värderingsenhet. Värdet avser obebyggd 
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mark som kan bebyggas (Skatteverket, 2008). Tomterna inom värdeområdena har olika 

egenskaper och normaltomten skall avspegla den mest förekommande tomten inom 

området. Värdeområdet har olika riktvärdeangivelser som påverkar markvärdet (SOU, 

2000). De olika värdeområdena finns på Skatteverkets hemsida (Skatteverket, 2012). 

Värdeområdena går att hitta med hjälp av fastighetsbeteckning, värdeområdesnummer 

eller genom att söka i en karta. Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2006) skriver att det 

är Skatteverket och Lantmäteriet tillsammans som samlar in den information som 

värdeområdena innehåller. De analyserar information om försålda fastigheter och gör en 

ortsprisanalys. Nivååret sätts till två år innan de nya värdeområdena börjar gälla, alltså för 

årets värdeområden, 2012 – 2014  är fastigheterna som har jämförts sålda år 2010. Enligt 

FTL 8:3 och 12:3 skall hänsyn tas till riktvärdena för småhus och mark var för sig vid 

värderingen eftersom de utgör varsina taxeringsenheter. Storlek, ålder, standard, 

byggnadskategori, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning är riktvärdena för 

småhuset. Riktvärdena för marken är storlek, vatten och avlopp, fastighetsrättsliga 

förhållanden, typ av bebyggelse och närhet till strand. 

 

Enligt FTF 1:35 c kan riktvärde för tomtmark, Rv, beräknas enligt formeln:  

 

                                  

Där:  

 Rn = Normaltomtens riktvärde inom varje värdeområde 

 M = Korrigeringsbelopp 

Korrigering i kr/m² som värderingsobjektet avviker från normaltomtens storlek. 

Avvikelse får lägst vara 0,5 x An och högst 2 x An. 

 Av = Värderingsobjektets storlek 

 An = Normaltomtens storlek 

 B = Belägenhetsfaktor 

Fastighetens närhet till strand. Indelas i fyra klasser enligt Skatteverket (2008): 

Klass 1 – 0-75 m med egen strand 

Klass 2 – 0-75 m utan egen strand 

Klass 3 – 76-150 m  

Klass 4 – 151- m 

 V = Korrigeringsbelopp 

Korrigering i tkr/VA-klass som värderingsobjektet avviker från normaltomtens 

VA-klass 
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 Kn = VA-klass för normaltomten 

Vatten och avlopp delas in i sex klasser enligt Skatteverket (2008): 

  Vatten   Avlopp 

Klass 1 –  Kommunalt året om    Kommunalt året om 

Klass 2 –  Kommunalt året om  Enskilt året om  

  Enskilt året om   Kommunalt året om 

Klass 3 –  Enskilt året om   Enskilt året om 

Klass 4 –  Kommunalt eller enskilt året om Saknas 

Klass 5 –  Kommunalt eller enskilt sommarvatten Saknas 

Klass 6 –  Saknas    Saknas 

 Kv = Värderingsobjektets VA-klass 

 F = Fastighetsrättsliga förhållanden 

Indelade i tre klasser; klass1 – egen fastighet, klass 2 – kan bilda egen fastighet 

eller klass 3 – kan inte kan bilda egen fastighet.  

 

I FTF 1:7 c står det att beräkningen skall ske i samma ordning som formeln står och efter 

varje multiplikation skall avrundning ske nedåt i hela tusentals kronor. Faktorerna som 

beskrivs ovan, förutom F, Av och Kv, finns angivna med speciella värden för varje enskilt 

värdeområde. Fastighetsrättsliga förhållanden (F) har enligt Skatteverket (2011:b) alltid 

samma värden; klass1=1, klass 2= 1 och klass 3= 0,5. För klass 2 sker en korrigering med 

minus 15 000 kr som skall motsvara avstyckningskostnader. Värderingsobjektets storlek 

(Av) och VA-klass (Kv) är specifikt för varje enskilt fall.  

2.7 Prisutveckling på småhus 

För att få en bild av hur priserna på fastigheter ändras och vilken relation detta har till 

arrendeavgifter är det relevant att i rapporten beskriva hur priserna har förändrats den 

senaste tiden. I Svea Hovrätts dom ÖÄ 4199-10 kan utläsas att det finns ett samband 

mellan marknadsvärdet för en bostadstomt och en motsvarande arrendetomt. 

 

Omsättningen på bostadsmarknaden varierar, enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 

(2006) omsätts 3 – 4 % av alla småhus på den öppna marknaden varje år, vilket motsvarar 

ungefär 60 000 – 70 000 stycken. Av alla tomter som är avsedda för småhusbebyggelse 

omsätts ungefär 8 000 – 10 000 stycken per år. Enligt Statistiska centralbyrån (2011) 

såldes 53 869 småhus i hela landet år 2010 med ett medelpris på 2 022 000 kr vilket är en 

ökning med 98 % från år 2000. I Söderhamns kommun såldes år 2010, 164 stycken 

småhus till ett medelpris av 783 000 kr vilket var en prisökning med 50 % de senaste 10 

åren. Prisutvecklingen på fritidshus har i Sverige mellan åren 2008 – 2012 ökat med ca 11 

% (Statistiska centralbyrån, 2012). Roos (2011) menar att de faktorer som betyder mest 

för en kommun eller en regions prisutveckling är; inkomstförändringar i hushållen, 
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förändringar på arbetsmarknaden och sysselsättningsgraden, kommunens 

befolkningsutveckling, hur mycket nyproduktion som sker samt bolåneräntornas 

utveckling, alltså utbud och efterfråga. Detta styrks av Yang, Wang och Campbell (2010) 

som också menar att dessa faktorer styr prisutvecklingen. Persson (2008) skriver att 

kalkylräntan som används vid beräkningar i avkastningsmetoden påverkas av olika 

faktorer. Det kan vara både allmänekonomiska faktorer i samband med marknadsvärden 

för fastigheter som samhälleliga faktorer. Kalkylresultatet är beroende av hur hög eller 

låg kalkylräntan är.  

2.8 Ortsanalys Söderhamn 

Söderhamns kommun ligger vid kusten i Hälsingland, Gävleborgs län. Det bor cirka 

26 000 invånare i kommunen och ungefär hälften av dem bor i centralorten 

(www.soderhamn.se). Söderhamns kommun sträcker sig sex mil från norr till söder och 

tre mil från öst till väst (Söderhamns turistbyrå, 2011). Söderhamns kommun gränsar till 

Hudiksvalls kommun i norr, Gävle kommun i söder samt Bollnäs kommun i väst. Andra 

större orter som ligger inom kommunen är bland annat Vallvik, Sandarne, Ljusne, 

Bergvik och Trönö. Både ostkustbanan och E4:an går strax väster om Söderhamns stad 

vilket innebär att det är lätt att ta sig till och från Söderhamn (www.soderhamn.se). 

 

I Söderhamns kommun finns ca 500 öar där Storjungfrun är den största. Den har gett 

namn åt kustavsnittet Jungfrukusten som sträcker sig från Gnarpsbaden i norr till Furuvik 

i söder (Söderhamns turistbyrå, 2011). Karaktäristiskt för skärgården är just alla öar, 

kobbar och skär samt fiske och båtliv. Skärgården i Söderhamn är väldigt attraktiv och 

kommunen jobbar på att göra den mer tillgänglig för alla. Det finns redan gästhamnar, 

havsbad, turbåt och taxibåtar att tillgå. Den som vill kan även hyra stuga ute på Enskär, 

Storjungfrun eller Klacksöarna (www.soderhamn.se). 

2.8.1 Objektsanalys 

I samtal med mark- och skogsförvaltare L. Östman (personlig kommunikation, 2 april 

2012) framkommer att Söderhamns kommun har ca 325 arrenden och ungefär 215 av 

dem är bostadsarrenden där större andelen har anknytning till skärgården. Den 

genomsnittliga arealen på bostadsarrendena är 1 000 m
2
. Söderhamns kommun arrenderar 

ut mark bland annat för att kunna påverka hur marken i skärgården används och för att de 

flesta skall ha tillgång till den.  
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Även Boverket (2005) menar att kommunen har bättre möjlighet att påverka 

markanvändningen genom att själva äga marken. I översiktsplanen för Söderhamns 

kommun finns reglerat att avstyckning av arrendetomter på Rönnskär, se figur 1, och 

Prästgrundet inte får ske (Söderhamns kommun, 2006). Avstyckning får inte heller ske på 

Kalvhararna och Storjungfrun (L. Östman, personlig kommunikation, 2 april 2012).  

 

 

Figur 1. Arrendetomter på Rönnskär. 

 

Enligt Söderhamns kommun (2010:a) har det de senaste åren skett en ökning av 

taxeringsvärdena i skärgårdsområdena, för en strandtomt ses taxeringsvärdet ofta 

överstiga en miljon kr. De årliga avgifterna på bostadsarrenden har inte följt priserna på 

sålda fastigheter, utan endast följt konsumentprisindex. Idag ligger kommunens årliga 

arrendeavgifter mellan 4 000 – 6 000 kr. En skälig avkastning på mark anses enligt 

fastighetsvärderare M. Åhman (personlig kommunikation, 10 maj, 2012) vara 3 – 4 % av 

marknadsvärdet givet dagens räntenivå. I arrendeavtal från Söderhamns kommun 

(Söderhamns kommun, 2010:b) kan utläsas att arrendetiden på kommunens 

bostadsarrenden är fem år och uppsägningen av kontraktet skall ske senast ett år innan 

arrendetidens utgång.  
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2.9 Arrendeavgifter i övriga Sverige 

Vad som kan utläsas från Hovrätten och Svea Hovrätts domar ÖÄ 1013-09, ÖÄ 764-10 

och ÖÄ 1274-07 är att arrendeavgiften först och främst skall sättas genom jämförelser av 

andra arrendeavgifter inom orten, genom en ortsprismetod. Skulle jordägaren och 

arrendatorn inte vara överens om avgiften för arrendet skall den sättas så att den 

motsvarar arrenderättens värde och det med hänsyn till innehållet i arrendeavtalet och de 

omständigheter som finns i övrigt. I mål ÖÄ 4199-10 från Svea Hovrätt skrivs som 

tidigare nämnts att det finns ett samband mellan marknadsvärdet för en bostadstomt och 

en motsvarande arrendetomt. I mål ÖÄ 1013-09 och ÖÄ 764-10 från Hovrätten och Svea 

Hovrätt anses att markägaren skall erhålla en rimlig avkastning på markens värde. 

2.9.1 Söderhamns kommun 

Enligt T. Lund (personlig kommunikation, 3 maj 2012) har Norrala mantalsägarekassa ca 

230 bostadsarrenden i Söderhamns kommun. De ändrade sina arrendeavgifter 2010 och 

2012, deras arrendeavgifter ligger mellan 8 000 – 11 000 kr och arrendeavgifterna för de 

bostadsarrenden som är belägna på öar har 500 – 1 000 kr lägre avgift. Alla 

bostadsarrenden har belägenhetsklass 1 utom 2 – 3 stycken som har belägenhetsklass 2. 

Taxeringsvärdena för Norrala mantalsägarekassas bostadsarrenden har ett snittvärde på ca 

300 000 kr. Enligt Skatteverket (2012) är riktvärdet inom värdeområdet 225 000 kr och 

normaltomten är 1 500 m
2
. För närvarande säljer Norrala mantalsägarekassa inte sina 

arrendetomter. När de beräknade sina årliga arrendeavgifter delade de in sina 

bostadsarrenden i sex klasser, stor, mellan eller liten tomt på fastlandet, med tillgång till 

väg och stor, mellantomt eller liten tomt på ö, utan tillgång till väg. 

2.9.2 Hudiksvalls kommun 

Hudiksvalls kommun har fem bostadsarrenden varav ett på Agön och fyra på Gackerön. 

Arrendeavgifterna ligger som det ser ut idag på mellan 3 802 kr och 6 306 kr där den 

lägsta avgiften betalas för ett bostadsarrende på 1 192 m
2
 på Agön och den högsta för ett 

bostadsarrende på 2 743 m
2
 på Gackerön. Kommunen hade förut en riktlinje att 5 % av 

marknadsvärdet skulle vara en skälig avgift. För ett bostadsarrende med ett 

marknadsvärde på 500 000 kr skulle arrendeavgiften då bli 25 000 kr per år, vilket ansågs 

vara ett orimligt belopp eftersom arrendeavgiften skulle bli alldeles för hög. Ett förslag 

kommunen hade var att öka arrendeavgifterna på Gackerön med det tredubbla och 

arrendeavgifterna på Agön med det dubbla. Det slutliga beslutet från tekniska nämnden 

blev att arrendeavgifterna först skulle indexuppräknas enligt konsumentprisindex för att 
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sedan höjas ytterligare med 4 000 kr per bostadsarrende. Det ger en arrendeavgift på 

9 700 kr för bostadsarrendet på 1 192 m
2
 och 13 500 för bostadsarrendet på 2 743 m

2
 

(Hudiksvalls kommun, 2011:a). Målet är att de nya arrendeavgifterna skall börja gälla 1 

januari 2013 (Hudiksvalls kommun, 2011:b). Riktvärdena för normaltomten på Gackerö 

ligger på 275 000 kr och har en normaltomt på 2 000 m
2
. På Agön är riktvärdet 100 000 

kr och normaltomten ligger även där på 2 000 m
2
 (Skatteverket, 2012).  

2.9.3 Södertälje kommun 

Södertälje kommun är precis på gång att se över sina arrendeavgifter. De har 18 stycken 

bostadsarrenden i Störvikens sportstugeområde, ett område vid Mälaren. 

Bostadsarrendenas avstånd från stranden är mellan 0 – 150 m. Bostadsarrendena är 

mellan 600 – 2 300 m
2
, med ett medianvärde på 966 m

2
.  Enligt Skatteverket (2012) är 

riktvärdet för en normaltomt på 2 500 m
2
, 750 000 kr. Vid prissättning av 

bostadsarrendena i Störviken har hänsyn tagits till Svea Hovrätts beslut ÖÄ 2434-10 

avseende arrendetomter på Mörkö, belägen i Södertälje kommun för att kunna prissätta 

bostadsarrendena (Södertälje kommun, 2011). Arrendeavgifterna i Störviken skall 

motsvara 80 % av arrendeavgifterna på Mörkö och gäller när tomterna är ca 1 500 m
2
. 

Justeringar gjordes på de arrendetomter som inte var 1 500 m
2
. Svea Hovrätt delade in de 

berörda tomterna på Mörkö i åtta grupper med hänsyn till läge, se nedan. 

Strandtomt med bästa läge    60 000 kr/år 

Strandtomt med mindre nackdelar   50 000 kr/år 

Strandtomter med mindre tillgänglig strand   40 000 kr/år 

Strandtomt på ö    35 000 kr/år 

Svårtillgänglig strandtomt    35 000 kr/år 

Tomt utan strand, med sjöutsikt   30 000 kr/år 

Tomter med begränsad sjöutsikt   25 000 kr/år 

Tomt utan sjöutsikt    20 000 kr/år 

 

Ur riktvärdeangivelserna från Skatteverket (2012) kan utläsas att riktvärdet för 

normaltomten på Mörkö är 600 000 kr med en normaltomt på 2 300 m
2
. Nedan följer 

några exempel på den skäliga bedömningen av prissättning i Störviken. 

Ej egen strand, fin sjöutsikt. 720 kvm   22 000 kr/år 

Ej egen strand, sjöutsikt. 650 kvm. Ej bilväg fram till tomten 20 000 kr/år 

Arrende på ö. 590 kvm. Ej tomt ner till stranden  20 000 kr/år 

Egen strand. 700 kvm    32 000 kr/år 

Egen strand. 1435 kvm. Uppdelad i två områden  40 000 kr/år 

Egen strand. 750 kvm    40 000 kr/år 

Egen strand. 850 kvm    32 000 kr/år 

Egen strand. 1030 kvm. Ej bilväg fram till tomten  35 000 kr/år 
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3 Material och metod 

Kvantitativa metoder har använts för att få fram de årliga arrendeavgifterna och för att 

frambringa marknadsanpassade friköpspriser. I två fall kommer ortsprismetoden 

användas där relevanta jämförelseobjekt studeras, både från försålda fastigheter i 

Söderhamns kommun men även med arrendeavgifter i olika kommuner. Det kommer 

även beräknas fram årliga avgifter på bostadsarrendena med hjälp av ett ”simulerat 

markvärde” som utgår från bostadsarrendenas olika värdeområden. Till sist tas en slutlig 

ekonomisk rekommendation upp för årliga arrendeavgifter. Den metod som kommer 

användas för att nå de marknadsanpassade friköpspriserna är avkastningsmetoden i form 

av Gordons formel, se sid 7. 

3.1 Primär- och sekundärdata 

De data som använts i metoden är både primär- och sekundärdata. Primärdata är data som 

forskarna själva samlat in och som samlas in för första gången. Sekundärdata är den 

informationen som forskaren tagit från andra källor och som någon annan samlat in i ett 

tidigare skede (Jacobsen, 2002). För att kunna beräkna arrendeavgifterna för 

bostadsarrendena har värdeområden med dess riktvärdesangivelser för varje 

arrendeställen samlats in, det är primärdata i denna rapport. Dessa data behövdes för att 

kunna dela in bostadsarrendena i rätt värdeområde. Sekundärdata i rapporten är 

uppgifterna om arrendeställena som tilldelades från Söderhamns kommun samt de domar, 

utlåtanden och informationen om försålda fastigheter som samlats in. 

3.2 Kvantitativ studie 

Jacobsen (2002) skriver att en kvantitativ studie är lämplig att använda när det finns bra 

med förkunskaper inom ämnet som studeras och en relativ klar problemställning. 

Westerman (2006) menar att en forskning är tolkande och menar vidare att val av metod 

bör väljas beroende på forskningsproblemet. Det är uppenbart att en kvantitativ studie 

lämpar sig bra i denna rapport eftersom frågorna ”Vad är en marknadsanpassad årsavgift 

för bostadsarrende som ägs av Söderhamns kommun?” och ”Vad är ett marknadsanpassat 

pris att ta ut om arrendatorn vill friköpa sitt bostadsarrende?” är tydliga frågeställningar. 
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3.3 Årlig arrendeavgift 

3.3.1 Simulerat markvärde 

Shapefiler över arrendetomterna och kustlinje har tillhandahållits av Söderhamns 

kommun. Attributdata till shapefilerna innehöll information om bland annat 

arrendeobjekt, arrendeform och areal. ArcMap 9,3 har använts vid bearbetning av data. 

Data med arrendeställena sorterades så att endast den aktuella arrendeformen, 

bostadsarrende, återstod eftersom jordbruksarrende, anläggningsarrende och 

lägenhetsarrende inte var aktuella i studien. I ArcMap 9,3 blev bostadsarrendena indelade 

i grupper till det värdeområde de tillhör, se figur 2, 3 och 4, informationen om 

värdeområdena hittades via Skatteverkets tjänst ”Värdeområde för småhus 2012-2014” 

(Skatteverket, 2012). Totalt skapades åtta nya shapefiler, en för varje grupp. För varje 

värdeområde har ett generellt simulerat markvärde beräknats för arrendetomter med tre 

olika arealer, 750 m², 1 000 m² och 1 250 m². Formeln för riktvärde för tomtmark 

(markvärde) som finns i FTF 1:35 c ligger till grund för beräkningarna. 

 

                                  
 

VA-klass för bostadsarrendena (Kv) var okända därför har samma VA-klass som 

normaltomten inom bostadsarrendets värdeområde (Kn) antagits. Det ledde till att den 

delen av formeln som berörde VA-klass inte användes eftersom              i 

alla olika fall. Den slutliga formel som användes vid beräkning av simulerat markvärde 

för arrendetomterna var: 

 

                        

 

Beräkningen delades upp i tre delberäkningar (M1, M2 och M3) där M3 = Rv. Ett 

beräkningsexempel för ett bostadsarrende inom ett värdeområde finns nedan. 

 

Bostadsarrendets storlek (Av) är 1000 m², har belägenhetsklass (B) 1 och 

fastighetsrättsliga förhållanden (F) klass 2. Arrendestället ligger i värdeområde 2182002 

med följande riktvärdeangivelser: 

Normaltomtens storlek i m² (An) 1 500 

Korrigeringsbelopp i kr/ m² (M) 40 

Normaltomtens riktvärde i tkr (Rn) 225 

 

  



 16 

Belägenhetsfaktorer (B) 

  Klass 1, – 75 m med egen strand 4,0 

  Klass 2, – 75 m utan egen strand 2,0 

  Klass 3, 76 – 150 m  1,1 

  Klass 4, 151 m –  1,0 

VA-klass för normaltomten (Kn) 6 

Korrigeringsbelopp i tkr/VA-klass (V) 20 

 

                                             

                               

                                            

 

Ett marknadsvärde beräknades genom att dividera markvärdet med 75 %. 

Marknadsvärdet multiplicerades sedan med 50 %. Detta värde, kallat arrendevärdet i 

rapporten, multiplicerades därefter med 3,5 % för att få fram värdet på skälig avkastning 

på mark som skulle utgöra den årliga arrendeavgiften. Se beräkningarna nedan. 

 

               
       

    
                      

                                             

                                                  

 

Avrundning nedåt till hela tusental gjordes efter alla beräkningar utom den sista 

beräkningen, årlig arrendeavgift, då avrundning skedde till närmaste hundratal. Det fanns 

inga data om vilken belägenhetsfaktor bostadsarrendena tillhör så för att få ett markvärde 

har beräkningar gjorts för varje belägenhetsfaktor. Alltså, inom varje värdeområde har de 

tre arrendearealerna tilldelats fyra årliga arrendeavgifter beroende på belägenhet. En 

sammanställning gjordes för varje värdeområde där årlig arrendeavgift beräknades för 

samtliga tre arrendearealer och för varje belägenhetsklasserna, se tabell 4 under Reslutat. 

För värdeområde 2180927 beräknades inte något arrendevärde för arealen 750 m
2
 

eftersom den inte höll kraven för formeln som beräknar markvärde. 
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Figur 2 Översikt över Söderhamns kommuns bostadsarrenden indelade i värdeområden. 

 

Figur 3. Bostadsarrendena i värdeområdena, 2182002, 2182011, 2182035, 2182036, 2182802, 

2182803 och 2182907. 
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Figur 4. Bostadsarrendena i värdeområde 2182801. 

3.3.1.1 GIS-analys 

En analys i ArcMap 9,3 gjordes för att lättare kunna visualisera och förstå varför 

bostadsarrendena fick sina respektive avgifter. Till analysen har samma shapefiler 

använts som till metoden ”simulerat markvärde”, alltså arrendetomter, kustlinje samt alla 

värdeområden. Till att börja med skapades en buffertzon från strandlinjen där avståndet 

till strandlinjen sattes till 75 m. Ytterligare en buffertzon skapades och denna gång sattes 

avståndet från strandlinjen till 150 m. Detta gjordes för att kunna se i vilka 

belägenhetsklasser bostadsarrendena var belägna. Buffertzonerna skapades efter de fyra 

strandklasser som finns. Kartor skapades över två delområden för att kunna analysera 

varför avgifterna blev olika inom områdena, se figur 6, 7 och 8 under Resultat. 

3.3.2 Ortsprismetod – jämförelse med sålda fastigheter 

Med hjälp av ortsprismetoden analyserades först sålda fastigheter på marknaden som 

kunde användas som jämförelseobjekt till värderingsobjektet, i detta fall mark som var 

upplåten med arrendeavtal. Databasen www.ljungqust.se användes för att ta fram 

jämförelseobjekt inom området som var av intresse. Där valdes Söderhamns kommun och 

församlingarna som valdes var Söderhamn, Sandarne och Norrala. De kriterier som var 

mest intressanta för detta arbete var storlek och läge, därför har objekt mellan 635 – 1 560 

m
2
 med anknytning till skärgården valts ut. 
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Den första sökningen som gjordes hade följande sortering: 

Boyta  0 

Köpesumma  0 – 2 000 000 kr 

Tidpunkt  2010-04-17 – 2012-04-17 

K/T  0 – 9,9 

Fastighetstyp  tomtmark 

Användning  fritid 

Byggnadstyp  ej ifyllt 

 

Den andra sökningens sortering var som följer: 

Boyta  0 

Köpesumma  0 – 2 000 000 kr 

Tidpunkt  2010-04-17 – 2012-04-17 

K/T  0 – 9,9 

Fastighetstyp  bebyggd fastighet 

Användning  fritid 

Byggnadstyp  ej ifyllt 

 

Sökningarna gav 8 respektive 14 st jämförelseobjekt. Att intervallet på sökningarna var 

mellan 2010-04-17 – 2012-04-17 beror på att det fanns tillgång till bra jämförelseobjekt. I 

metoden har hänsyn tagits till jämförelseobjektens markvärde istället för priset på de 

sålda fastigheterna eftersom priset även avser byggnaden och andra faktorer. Från andra 

sökningen var alltså endast markvärdet av intresse. Fastighetsbeteckningen och 

tomtarealen för fastigheterna fördes in i en tabell, se tabell 1. I fastighetsregistret från 

Metrias hemsida hämtades fastigheternas markvärde och fördes in i tabellen. När 

jämförelseobjekten jämfördes delades de upp efter de fyra belägenhetsklasserna, se tabell 

1. En genomsnittlig storlek av tomtarealen samt det genomsnittliga markvärdet räknades 

ut för varje grupp. Utifrån markvärdet beräknades ett genomsnittligt marknadsvärde 

genom att dividera markvärdet med 75 %. Marknadsvärdet multiplicerades sedan med 50 

% för att få fram arrendevärdet. En sammanställning av dessa beräkningar kan ses i tabell 

2. Med hänsyn till arrendevärdet och den skäliga avkastningen på 3 – 4 % räknades 

årsavgiften på bostadsarrendena ut för vardera klass. Den årliga arrendeavgiften 

beräknades genom att multiplicera arrendevärdet med 3,5 % (avkastningen). Den årliga 

arrendeavgiften avrundades nedåt till helt hundratal. En årlig arrendeavgift per m
2
 

beräknades, svaret avrundades till närmaste heltal, en arrendeavgift har även beräknats för 

ett arrende med en areal på 1 000 m
2
, se tabell 5 under Resultat. 
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Tabell 1. Sammanställning av jämförelseobjekten. Fastighetsbeteckningarna är inte de riktiga. 

Värde- Fastighets- Tomtareal Markvärde Belägenhetsklass 

område beteckning (m²) (kr) Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 

2182803 Äpplet 1:1 1065 282000   x     

2182803 Äpplet 1:2 900 528000 x       

2182803 Äpplet 1:3 1090 272000   x     

2182803 Äpplet 1:4 1190 194000     x   

2182803 Äpplet 1:5 1295 584000 x       

2182002 Päron 1:1 757 558000 x       

2182002 Päron 1:2 1186 625000 x       

2182002 Päron 1:3 994 604000 x       

2182002 Päron 1:4 1560 368000   x     

2182802 Apelsin 1:1 1360 344000   x     

2182802 Apelsin 1:2 1100 312000   x     

2182802 Apelsin 1:3 829 580000 x       

2182035 Kiwi 1:1  1450 1099000 x       

2182035 Kiwi 1:2 1055 1009000 x       

2182035 Kiwi 1:3 1288 1057000 x       

2182035 Kiwi 1:4 1241 580000   x     

2182035 Kiwi 1:5 1378 571000   x     

2182024 Persika 1:1 1235 334000     x   

2182024 Persika 1:2 818 186000       x 

2182024 Persika 1:3 635 172000       x 

2182024 Persika 1:4 1429 531000   x     

2182011 Druvan 1:1 955 70000       x 

 

Tabell 2. Beräkningar utifrån jämförelseobjektens egenskaper. 

  

Belägenhetsklass 

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 

Genomsnittlig tomtareal (m²) 1084 1278 1213 803 

Genomsnittligt markvärde (kr) 738222 407500 264000 142667 

Genomsnittlig marknadsvärde (kr) 984296 543333 352000 190222 

Arrendevärde (kr) 492148 271667 176000 95111 

 

3.3.3 Ortsprismetod – jämförelse med arrendeavgifter 

För att kunna genomföra denna ortsprismetod har ett antal kommuner som innehar 

bostadsarrenden studerats. De kommuner som har granskats är Söderhamns kommun 

(Norrala mantalsägarekassa), Hudiksvalls kommun samt Södertälje kommun. Dessa 

kommuner har valts dels för att det funnits rättsfall att studera och dels för att det fanns 

bostadsarrenden för fritidsändamål i dessa kommuner. För att få klarhet i hur olika 

kommuner prissatt sina bostadsarrenden har tre utlåtanden, tre domar från Svea Hovrätt 

samt två domar från Hovrätten studerats, även personlig kommunikation har ägt rum. All 

information sammanställdes under avsnitt 2.9 Arrendeavgifter i övriga Sverige. En 

sammanfattande tabell med delar av informationen finns nedan, se tabell 3. 
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Tabell 3. Sammanfattning av information om årliga arrendeavgifter samt friköpspriser. 

Område Värdeområde Normaltomt Riktvärde Årsavgifter Friköpspriser 

  2012-2014 (m²) (kr) (kr) (kr) 

Söderhamns kommun           

Söderhamns kommuns 2182803 1200 140000 4000-6000 Får ej friköpa 

arrenden 2182036 1200 140000 4000-6000 tills vidare 

  2182035 1500 300000 4000-6000   

  2182002 1500 225000 4000-6000   

  2182802 1200 160000 4000-6000   

  2182907 2000 120000 4000-6000   

  2182011 1000 120000 4000-6000   

  2182801 1500 160000 4000-6000   

Norrala mantalsägarekassa 2182029 1500 225000 8000-11000 Får ej friköpa 

Hudiksvalls kommun           

Gackerö 2184010 2000 275000 9700-13500 500000 

Agö 2184803 2000 100000 9700 130000 

Södertälje kommun           

Mörkö 181003 2300 600000 20000-60000 ? 

Sörvik 181005 2500 750000 20000-40000 ? 

 

Vid analysen av jämförelseobjekten studerades värdeområden för de olika områdena. Det 

värdeområde Norrala mantalsägarekassas bostadsarrenden ligger i, jämfördes med 

värdeområdet 2182002 där Söderhamns kommun har bostadsarrenden eftersom både 

riktvärde och normaltomtens storlek var lika, 225 000 kr och 1 500 m
2
. Utifrån detta kan 

tänkas att en rimlig årsavgift för värdeområdet skulle vara 8 000 – 11 000 kr. Eftersom 

Söderhamns kommun har bostadsarrenden i värdeområden med både högre och lägre 

riktvärden borde avgifterna ligga mellan 5 000 – 13 000 kr.  

 

Arrendeavgifterna på Gackerön och Agön i Hudiksvalls kommun ligger mellan 9 700 – 

13 500 kr, men ligger inom värdeområden med olika riktvärden. Värdeområdet på 

Gackerön kan liknas med värdeområdet 2182035 i Söderhamns kommuns eftersom 

riktvärdet är lite högre, men normaltomten är något mindre. Agön har samtidigt betydligt 

lägre riktvärde men ändå relativ hög arrendeavgift vid jämförelse med bostadsarrendena 

på Gackerön. Utifrån detta bör Söderhamns kommuns arrendeavgifter ligga mellan 9 000 

– 13 500 kr.  

 

Den sista jämförelsen gjordes med Södertälje kommuns arrendeavgifter. Mörkös 

bostadsarrenden ligger i ett värdeområde med dubbelt så högt riktvärde än 2182035 som 

har det högsta riktvärdet i Söderhamns kommun. Skulle Mörkös arrendeavgifter halveras 

blir den högsta avgiften 30 000 kr, men eftersom normaltomten på Mörkö är så pass 

mycket större än normaltomten i värdeområdet 2182035 i Söderhamns kommun är en 

arrendeavgift på 30 000 kr för hög. I Sörvik är normaltomt och riktvärde ännu högre än 
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på Mörkö, men har lägre arrendeavgifter vilket är ännu en anledning till att Söderhamns 

kommuns arrendeavgifter inte bör överstiga 30 000 kr. En slutlig bedömning är att de 

årliga arrendeavgifterna i Söderhamns kommun bör ligga mellan 5 000 – 25 000 kr.  

 

För att komma fram till den slutgiltiga årliga arrendeavgiften beräknades ett medelvärde 

utifrån alla tre förslag. 

3.3.4 Slutlig ekonomisk rekommendation av arrendeavgifter 

En slutlig ekonomisk analys gjordes där resultaten från de tre metoderna som beräknade 

årliga arrendeavgifter jämfördes och analyserades utifrån de förutsättningar som fanns. 

Detta gjordes för att komma fram till en slutlig rekommendation för årliga 

arrendeavgifter. De årliga arrendeavgifterna indelades i sex grupper beroende på om 

bostadsarrendet var beläget på fastland eller ö samt efter belägenhetsklass och avser en 

arrendetomt på 1 000 m
2
.  

3.4 Friköpspris med avkastningsmetoden 

Vid beräkningen av friköpspris av arrendetomter användes Gordons formel som är en typ 

av evighetskapitalisering. Persson (2008) beskriver Gordons formel som nedan: 

 

   
  

   
 

 

Den slutliga ekonomiska rekommendationen av arrendeavgifter har legat till grund för 

beräkningen av friköpspriserna. Den årliga arrendeavgiften utgjorde driftnettot. Ett 

exempel på beräkningen av friköpspris som utgår från en arrendeavgift finns nedan. 

 

Årlig arrendeavgift = 13 000 kr 

Kalkylränta = 4,5 % 

Inflation = 2 % 
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3.5 Metodreflektion 

I två av metoderna där de årliga arrendeavgifterna beräknades var utgångspunkten 

arrendevärdet vilket är 50 % av marknadsvärdet. Skulle beräkningarna istället gjorts på 

marknadsvärdena skulle avgifterna bli dubbelt så höga.  Sådana avgifter kan tyckas vara 

för höga om jämförelse sker med andra arrendeavgifter. 

 

Eftersom kalkylräntan påverkar resultatet för friköpspriset så pass mycket gjordes 

ytterligare en beräkning för att se skillnaden på resultatet. Denna gång sattes kalkylräntan 

till 3 %. Gordons formel användes, se nedan. 

 

        

           
              

 

Resultatet blev 1 300 000 kr istället för 520 000 kr vilket är ett 2,5 gånger högre 

friköpspris. Detta visar att kalkylräntan spelar en stor roll vid beräkningen. Det kan 

tyckas vara oskäligt med ett friköpspris på 1 300 000 kr eftersom det är baserat på 

arrendevärdet och inte marknadsvärdet. Friköpspriset skulle multipliceras med två för att 

få marknadsvärdet vilket skulle ge ett slutgiltigt resultat på 2 600 000 kr. 
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4 Resultat 

Resultat av beräkningar för årliga arrendeavgifter samt friköpspriser presenteras nedan. 

Resultaten redovisas i figurer och tabeller. 

4.1 Årlig arrendeavgift 

De årliga arrendeavgifterna har beräknats utifrån metoden ”simulerade markvärdet” samt 

de två ortsprismetoderna.  

4.1.1 Simulerat markvärde 

De årliga arrendeavgifterna finns sammanställda i tabell 4 samt figur 5.  

Tabell 4. Sammanställning av årlig arrendeavgift.  

Värdeområde Fastighetsrättsliga- Arrendeareal  Arrendeavgift (kr) 

  förhållanden  (m²) Belägenhetsklass 

      Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 

2182002 Klass 2 750 17900 8800 4600 4200 

    1000 18800 9200 4900 4400 

    1250 19700 9700 5100 4700 

2182011 Klass 2 750 2300 2300 2300 2300 

    1000 2500 2500 2500 2500 

    1250 2600 2600 2600 2600 

2182035 Klass 2 750 27200 14900 7600 5700 

    1000 28500 15700 8000 6100 

    1250 29800 16400 8300 6300 

2182036 Klass 2 750 11400 5500 2900 2600 

    1000 12100 5900 3100 2800 

    1250 12800 6200 2900 2900 

2182801 Klass 3 750 6600 4900 2900 1600 

    1000 6900 5100 3100 1700 

    1250 7100 5300 3200 1800 

2182802 Klass 2 750 13100 9700 5700 3000 

    1000 13900 10400 6100 3200 

    1250 14700 10900 6400 3400 

  Klass 3 750 6700 5000 3000 1700 

    1000 7100 5300 3200 1800 

    1250 7500 5600 3400 1900 

2182803 Klass 2 750 11400 8500 4900 2600 

    1000 12100 9000 5300 2800 

    1250 12800 9500 5500 2900 

  Klass 3 750 5900 4400 2600 1500 

    1000 6200 4700 2800 1500 

    1250 6600 4900 2900 1600 

2182907 Klass 2 1000 8200 5300 2300 2100 

    1250 8500 5400 2400 2200 
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Figur 5. Årliga arrendeavgifter, för arrendeareal 1000 m
2
, för de olika värdeområdena med 

fastighetsrättsliga förhållanden klass 2/klass 3 för respektive belägenhetsklass, klass 1- 4. 

4.1.1.1 GIS analys 

Genom att presentera bostadsarrendena visuellt i en bild där det framgår vilken 

belägenhetsklass de tillhör går det lätt att se varför arrendeavgifterna skiljer sig i olika 

områden. Det går tydligt att förstå varför avgifterna i värdeområdena 2182035 och 

2182803 skiljer sig från varandra eftersom de ligger på fastland respektive på öar. 

Bostadsarrenden i värdeområde 2182907 har ännu lägre avgift, detta beror på att dessa 

ligger långt från havet (belägenhetsklass 4), som kartan tydligt visar, se figur 7. Om 

bostadsarrendena ligger i samma värdeområde skall avgiften vara olika om den ena 

arrendetomten ligger mot strandlinjen medan den andra exempelvis ligger mer än 75 

meter därifrån (belägenhetsklass 3 eller 4). Tydligt går också att se varför avgifterna 

skiljer sig i de två värdeområdena 2182002 och 2182011, trots att bostadsarrendena i 

båda dessa värdeområden ligger på fastland, se figur 8. Det är logiskt att det är dyrare att 

arrendera mark som ligger i kustnära områden.  

 

 -   kr  

 5 000 kr  

 10 000 kr  

 15 000 kr  

 20 000 kr  

 25 000 kr  

 30 000 kr  
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Figur 6. Översikt över de delområden som analyserats. 

 

Figur 7. Delområde 1. Avgift på bostadsarrenden beroende på värdeområde och belägenhetsklass. 
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Figur 8. Delområde 2. Avgifter på bostadsarrenden beroende på värdeområde och 

belägenhetsklass. 

4.1.2 Ortsprismetod – jämförelser med sålda fastigheter 

Resultatet är uppdelat i fyra klasser efter belägenhet. En årlig arrendeavgift för en 

arrendetomt på 1 000 m
2
 samt ett kvadratmeterpris presenteras i tabell 5.  

 

Tabell 5. Årliga arrendeavgifter beräknade utifrån markvärdet på sålda fastigheter i Söderhamns 

kommun. 

  

Belägenhetsklass 

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 

Årlig arrendeavgift, arrendetomt på 1000 m² (kr) 16000 7000 5000 4000 

Årlig arrendeavgift (kr/m²) 16 7 5 4 

 

4.1.3 Ortsprismetod – jämförelser med arrendeavgifter 

Utifrån analysen som gjordes under metodavsnittet gjordes den slutgiltiga bedömningen 

att arrendeavgifterna bör ligga mellan 6 000 – 17 000 kr för bostadsarrenden med arealer 

mellan 1 000 – 2 000 m
2
.  
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4.1.4 Slutlig ekonomisk rekommendation av arrendeavgifter 

Nedan visas de årliga arrendeavgifter som rekommenderas beroende på om 

bostadsarrendet är beläget på fastland eller ö samt arrendets belägenhetsklass. 

Fastland, klass1    13 000 – 15 000 kr 

Fastland, klass 2   11 000 – 13 000 kr 

Fastland, klass 3 och 4    7 000 – 9 000 kr 

Ö, klass1     11 000 – 13 000 kr 

Ö, klass 2    9 000 – 11 000 kr 

Ö, klass 3 och 4    6 000 – 8 000 kr 

 

Arrendeavgifterna grundades till största del på ortsprismetoden där arrendeavgifter i olika 

kommuner jämfördes. Vid jämförelsen lades stor vikt på Norrala mantalsägarekassas 

bostadsarrendens avgifter (8 000 – 11 000 kr) eftersom deras bostadsarrenden ligger i 

Söderhamns kommun. Den slutliga rekommendationens årliga arrendeavgifter har både 

lägre och högre avgifter än Norrala mantalsägarekassas. Eftersom resultatet från 

”simulerat markvärde” visar lägre och högre avgifter än Norrala mantalsägarekassas är 

8 000 kr en för hög lägstanivå och 11 000 kr en för låg högstanivå för Söderhamns 

kommuns bostadsarrenden. Vid en närmare titt på resultatet från ortsprismetoden där 

jämförelser skett med sålda fastigheter inom kommunen syns att en arrendetomt på 1 000 

m
2
 som har belägenhetsklass 4 har avgiften 4 000 kr och för belägenhetsklass 1 har 

avgiften 16 000 kr. En årlig arrendeavgift på 4 000 kr anses för låg med tanke på dagens 

arrendeavgifter, därför är 6 000 – 15 000 kr ett rimligt intervall för den slutliga analysen. 

I analysen har hänsyn i första hand tagits till bostadsarrendets belägenhetsklass och 

arrendetomter på öar har getts något lägre avgifter på grund av tillgängligheten. En 

arrendetomt på fastlandet med belägenhetsklass 1 fick den högsta avgiften medan en 

arrendetomt med belägenhetsklass 3 eller 4 på ö fick den lägsta.  
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4.2 Friköpspris med avkastningsmetoden 

Utifrån den slutliga ekonomiska rekommendationen för årliga arrendeavgifter beräknades 

friköpspriser för varje klass och utgör den slutliga ekonomiska rekommendationen för 

friköpspriser, se nedan.  

Fastland, klass1    520 000 – 600 000 kr   

Fastland, klass 2   440 000 – 520 000 kr  

Fastland, klass 3 och 4    280 000 – 360 000 kr  

Ö, klass1     440 000 – 520 000 kr  

Ö, klass 2    360 000 – 440 000 kr  

Ö, klass 3 och 4    240 000 – 320 000 kr 
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5 Diskussion 

5.1 Metod och årliga arrendeavgifter 

För genomförandet av metoden ”simulerat markvärde” krävdes mycket information om 

varje värdeområde. Att använda ArcMap 9,3 är betydande för att kunna ta reda på i vilka 

värdeområden bostadsarrendena är belägna och utifrån det beräkna deras respektive 

arrendeavgifter. Anledningen till att metoden kallas ”simulerat markvärde” är för att ett 

bostadsarrende inte är en egen fastighet som taxeras och egentligen inte får ett eget 

markvärde. Eftersom det inte finns information om varje bostadsarrendes VA-klass antas 

varje värdeområdes riktlinjer för VA-klass vid beräkningarna. Detta ger ett mer generellt 

resultat, skulle vi veta varje bostadsarrendes VA-klass kan beräkningarna göras för varje 

enskilt arrende. För att metoden ska kunna användas krävs att bostadsarrendenas storlek 

följer kraven för formeln som beräknar markvärde. Vid djupare granskning av varje 

bostadsarrende syns att alla inte följer kraven och innebär att metoden inte lämpar sig för 

dessa bostadsarrenden. Ytterligare en nackdel med metoden är att två öar som ligger i 

samma värdeområde (2182803) tilldelas samma arrendeavgifter trots att det till den ena 

går att ta sig med cykel eller fyrhjuling via en bro medan det till den andra krävs båt. 

Detta innebär att metoden kan ge orättvisa avgifter.  

 

Att skapa kartor i ArcMap 9,3 är ett tydligt och bra sätt att visualisera bostadsarrendena 

och dess avgifter. Istället för att endast redovisa resultatet i tabeller och diagram kan det 

på ett lättförståeligt sätt presenteras i kartor och läsarna kan på ett lättare sätt förstå varför 

avgifterna skiljer sig i de olika områdena. En strandtomt på en ö har inte samma 

tillgänglighet som en strandtomt på fastlandet, vilket också skall synas på 

arrendeavgiften. Detsamma gäller för två olika arrendeområden som båda ligger på 

fastlandet där den ena har strandtomter och den andra inte. Det går också klart och tydligt 

att se skillnad på avgifterna för bostadsarrendenas olika placering inom samma 

värdeområde beroende på bostadsarrendenas belägenhetsklass. 

 

När jämförelser gjordes med sålda fastigheter i Söderhamns kommun var det svårt att 

hitta nog många jämförelseobjekt. Sökperioden gick två år bak i tiden, det känns inte 

relevant att gå längre bak eftersom det skett en prisutveckling på fastighetsmarknaden. De 

jämförelseobjekt som valdes ut är bra eftersom de har rätt egenskaper i förhållande till 

värderingsobjektet. Det hade dock varit bättre med fler jämförelseobjekt för att få en mer 

trovärdig avgift, speciellt för belägenhetsklasserna 3 och 4. De sålda fastigheterna har 
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fastighetsrättsliga förhållanden klass 1 vilket gör att de får ett lite högre markvärde, men 

det ger så pass liten skillnad i den årliga arrendeavgiften att det är försumbart. Det 

uträknade kvadratmeterpriset för den årliga arrendeavgiften beräknades för att lättare 

kunna räkna ut en arrendeavgift för ett specifikt bostadsarrende.  

 

I ortsprismetoden där arrendeavgifter i olika kommuner analyseras jämförs kommuner 

med stor spridning, det är inte alla belägna i samma del av Sverige. Det var svårt att hitta 

jämförelseobjekt till denna metod eftersom det är få kommuner nära Söderhamn som har 

bostadsarrenden i skärgården. Södertälje kan tänkas ha högre arrendeavgifter eftersom de 

ligger närmare Stockholm. Vid analysen har riktvärden analyserats och därför spelar 

spridningen av jämförelseobjekt mindre roll eftersom riktvärdena i områden belägna 

närmare storstäder också är högre. Enligt de rättsfall som studerats finns ingen specifik 

metod för att komma fram till arrendeavgifter, det som däremot kan utläsas är att 

jämförelser bör ske med andra arrendepriser inom orten genom en ortsprismetod vilket 

innebär att Norrala mantalsägarekassas arrendeavgifter är bra att ta i beaktning eftersom 

de ligger i samma kommun (se Hovrättens och Svea Hovrätts domar ÖÄ 1274-07 och ÖÄ 

764-10). Det är svårt att hitta samband mellan de olika kommunernas prissättning av 

arrendena och de använder sig av olika indelningar vid prissättningen. På grund av detta 

fokuserar vi på rikvärden och de avgifter bostadsarrendena har. Spridningen på avgifterna 

är väldigt stor, 6 000 – 17 000 kr, och en mer noggrann indelning skulle behöva göras för 

denna metod för att varje bostadsarrende skulle få en arrendeavgift som bättre speglar 

dess förutsättningar.  

 

Vid jämförelse av resultaten för de tre metoder som använts syns att de årliga 

arrendeavgifterna ligger på ungefär samma nivå. Det som måste beaktas är att avgifterna 

är uträknade från arrendevärdena och inte marknadsvärdena. Vi valde att sätta 

arrendevärdet till 50 % av marknadsvärdet på grund av att den som köper arrendetomten 

blir ägare till en tomt med en byggnad på ofri grund. Den som har störst nytta av att köpa 

bostadsarrendet är alltså den som arrenderar marken. Mot bakgrund av detta tycker vi att 

det vid försäljning av arrendetomter är en begränsad marknad.  

 

Det är bra att ta hänsyn till de arrendeavgifter som finns inom kommunen. I den 

slutgiltiga rekommendationen för att ta fram de årliga arrendeavgifterna har hänsyn 

främst tagits till Norrala mantalsägarekassas arrendeavgifter. Uppdelningen utgår från 

belägenhetsklass istället för storlek på arrendena eftersom vi anser att belägenhet är 

viktigast.  
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En arrendetomt på 1 000 m
2
 valdes därför att Söderhamns kommuns bostadsarrenden har 

en genomsnittlig areal på 1 000 m
2
. Varje gruppindelning har ett spann på 2 000 kr och 

inom grupperna kan avgiften korrigeras beroende på arrendets storlek. 

 

Enligt Svea Hovrätts dom ÖÄ 4199-10 finns ett samband mellan marknadsvärde för 

bostadstomt och ett arrende på en motsvarande tomt. Det gör att våra metoder 

”simulerade markvärde” samt ”ortsprismetod för sålda fastighet” kan vara bra metoder att 

använda. Ortsprismetoden där sålda fastigheter jämförs är dock en enkel variant och ger i 

detta fall osäkra och generella arrendeavgifter.  

5.2 Friköpspris 

För att beräkna friköpspriserna valdes Gordons formel eftersom den tar hänsyn till 

inflationen vilket inte diskonteringsmetoden gör. En annan anledning till valet är att vi 

ville beräkna marknadsvärdet på arrendetomterna när kalkylperioden sattes till 30 – 50 år, 

vilket anses vara evighetskapitalisering. Friköpspriserna utgår från de årliga 

arrendeavgifterna, vilket leder till att bristerna som finns för arrendeavgifterna påverkar 

friköpspriserna.  

5.3 Övrig diskussion 

Vi anser att bostadsarrendena bör ha en minimiavgift eftersom Söderhamns kommun 

måste betala fastighetsskatt på sina fastigheter. När marknadsvärdena på fastigheterna går 

upp blir skatten högre vilket leder till att kommunen måste betala mer. I beräkningarna 

för arrendeavgifter har inte hänsyn tagits till den skatt kommunen betalar för sina 

fastigheter. I resultatet från ”simulerat markvärde” syns orimligt låga arrendeavgifter. Det 

är inte skäligt att ta ut arrendeavgifter som ligger mellan 1 500 – 5 000 kr eftersom 

avgifterna redan idag är högre.  

 

Det är svårt att hitta vetenskapliga artiklar som beskriver hur arrendeavgifter sätts och 

vilka metoder som kan användas. Det innebär att vår studie till viss del saknar 

vetenskapligt underlag. Däremot har bland annat rättsfall och lagtext lett oss på rätt spår 

eftersom det i flera av dem står att ortsprismetoden bör användas. Även från de svenska 

källorna är det svårt att få fram tydlig information om tillvägagångssätt vid prissättning 

av bostadsarrenden. Det som är påtagligt är att alla kommuner tar fram sina 

arrendeavgifter på olika sätt med hänsyn till just deras förutsättningar. En artikel som 

däremot studerats, skriven av Frick, Grabka, Smeeding och Tsakloglou (2010), behandlar 
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framtagandet av hyror för bostäder. Den behandlar inte mark så därför kanske den inte är 

rätt att jämföra med, men det finns däremot några likheter vad gäller framtagandet av 

hyrorna och prissättningen av bostadsarrendena. Enligt Frick m.fl. (2010) finns det olika 

sätt att beräkna hyra, ett sätt är att genom jämförelser med andra hyror, alltså statistik, 

beräkna fram hyran. Hänsyn måste tas till alla relevanta kostnader som bland annat drift 

och underhåll som både hyresgäst och hyresvärd betalar. Särskilda kostnader som 

tillexempel fastighetsskatt måste också tas hänsyn till. Frick m.fl. (2010) beskriver att 

kalkylräntan motsvarar en säker marknadsavkastning. I artikeln används kalkylräntan och 

inflationen för att ta fram den slutliga hyran. Detta kan liknas med prissättning av 

bostadsarrenden. Vid beräkningar av arrendeavgifterna bör hänsyn tas till den 

fastighetsskatt upplåtarna betalar. Inflationen och kalkylräntan tas båda med i 

beräkningarna av friköpspriserna. Frick m.fl. (2010) har kommit fram till att det är 

möjligt att ta fram en modell som beräknar hyran konsekvent oberoende av vilket land det 

gäller. Det kan tänkas att en modell kan tas fram som beräknar arrendeavgifter på samma 

sätt oavsett var i Sverige bostadsarrendena ligger. 

 

För de bostadsarrenden som följer kraven för formeln vid beräkning av markvärde är 

metoden ”simulerat markvärde” en bra metod för att få fram en årlig arrendeavgift för 

varje enskilt bostadsarrende. Eftersom jämförelser bör ske med andra arrendeavgifter är 

ortsprismetoden där arrendeavgifter i olika kommuner jämförs den bästa, men det krävs 

att det finns bra underlag. Det som inte får glömmas är att arrendeavgiften enligt JB 10:6 

skall vara skälig och bestämmas med hänsyn till vad arrendeavtalet innehåller, 

arrenderättens värde och övriga omständigheter.  



 34 

6 Slutsats och fortsatta studier 

Den slutsats som vi dragit är att resultaten från ”simulerat markvärde” borde visa de mest 

rättvisa arrendeavgifterna samt friköpspriserna, men ortsprismetoden där arrendeavgifter i 

närliggande områden jämförs är den bästa. Resultatet av arrendeavgifter presenteras mer 

överskådligt och lättförståeligt i en karta än i tabeller och diagram. Utifrån den slutliga 

ekonomiska rekommendationen av arrendeavgifter som framtagits har friköpspris 

beräknas vilket innebär att de brister som fanns vid framtagandet av de årliga avgifterna 

även finns på friköpspriserna.  

 

Förslag till fortsatt forskning är att djupare analysera prisutvecklingen och på så sätt få 

mer marknadsenliga avgifter. Det skulle också vara bra att noggrannare dela in 

arrendeavgifterna i olika belägenhetsklasser vid jämförelse med arrendeavgifter i olika 

kommuner. Det skulle kunna gå att ta hänsyn till faktorer som lett till förädling av 

arrendetomten, till exempel frågan om vem som dragit fram vatten och avlopp till 

arrendetomten, är det upplåtaren eller arrendatorn? Ett ytterligare förslag är att 

höjningarna av arrendeavgifterna delas upp i två steg för att på så vis få en mildare 

tillväxttakt.  
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