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Abstract 
 

According to the client, land survey of Sweden, there is no current information 

regarding other well developed property tax systems. This information is necessary in 

order to analyze the effectiveness and develop the Swedish system. The purpose of this 

study is to contribute with improvement proposals to the development of the Swedish 

property tax system through a survey of the English and Welsh property tax system.  

Methods used are: (1) a literature review where the English and Welsh valuation 

methodology and organization regarding property taxation is studied; (2) an interview 

with the client at the land survey of Sweden regarding existing problems with the 

Swedish property tax system; (3) An interview with a contact person of the Valuation 

Office Agency regarding the English and Welsh property tax system. 

In England and Wales there are two different property taxes for municipals, Council Tax 

and Rating. All domestic properties are included in Council Tax and commercial 

properties or part of commercial properties is included in Rating. Council Tax is based 

on the properties market value and Rating is based on the commercial property or part 

of the properties current rental value. The tax is annually estimated based on what local 

authorities calculate on how much that is expected for the cost of local services.  

The Swedish property tax system is separated in several respects in relation to the 

English and Welsh, but Sweden can learn from England and Wales in several aspects. 

English and Welsh account of how property taxes are used can easily be seen on the 

local authorities' websites. Fees for deliberately withholding information regarding 

property declaration may provide a more accurate picture of the property value. Sweden 

put more resources on valuation whereas England’s and Wales’s resources are devoted 

to calculating and reporting tax. 

Keywords: Property taxation, Sweden, England, Wales, Council Tax, Rating.  

 

  



 

 
 

Sammanfattning 

Enligt uppdragsgivaren Lantmäteriet saknas aktuell information gällande andra 

utvecklade fastighetstaxeringssystem. Informationen är nödvändig för att kunna 

analysera effektiviteten och utveckla det svenska systemet. 

Syftet med denna studie är att bidra med förbättringsförslag till utveckling av det 

svenska fastighetstaxeringssystemet genom en undersökning av Englands och Wales 

fastighetstaxeringssystem.  

Använda metoder är: (1) en litteraturstudie där Englands och Wales värderingsmetodik 

samt organisation gällande fastighetstaxering studeras; (2) en intervju med 

uppdragsgivaren på Lantmäteriet gällande aktuella problem med svenska 

fastighetstaxeringssystemet; (3) intervju med kontaktpersonen på Valuation Office 

Agency gällande det engelska och walesiska fastighetstaxeringssystemet. 

I England och Wales finns det två olika kommunala fastighetsskatter, Council Tax och 

Rating. Alla bostäder inkluderas i Council Tax och kommersiella fastigheter eller del av 

fastigheter inkluderas i Rating. Council Tax är baserat på bostadens marknadsvärde och 

Rating baseras på den kommersiella fastigheten eller del av fastighetens aktuella 

hyresvärde. Årligen bedöms skattens storlek med hänseende av summan de lokala 

myndigheterna förväntas spendera på samhällstjänster. 

Det svenska fastighetstaxeringssystemet skiljer sig i flera hänseenden gentemot det 

engelska och walesiska, dock kan Sverige lära av England och Wales i flera aspekter. 

Englands och Wales redovisning av hur fastighetsskatten används kan enkelt ses på de 

lokala myndigheternas hemsidor. Avgifter vid medvetet undanhållande av uppgifter 

gällande fastighetsdeklaration kan ge en mer rättvis bild av fastighetens värde. Sverige 

lägger mer resurser på värderingen medan Englands och Wales resurser läggs på 

kalkylering och redovisning av skatten. 

Nyckelord: Fastighetstaxering, Sverige, England, Wales, Council Tax, Rating.  
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1. Inledning 

Detta avsnitt behandlar de bakgrundsfaktorer som gav idén till studien. Den beskriver 

även kontakten med Lantmäteriet och den dialog med Lantmäteriet där avgränsningar, 

syfte och mål med studien bestämdes. Avslutande i kapitlet beskrivs hur rapporten är 

strukturerad. 

 
1.1 Bakgrund till studien 

Fastighetsskatten används världen över och inkomsten fastighetsskatten genererar är av 

stor betydelse för många lokala myndigheter. Skattens storlek avgörs i de flesta länder 

utifrån fastighetens värde (Bird & Slack, 2004). Det finns flera metoder för bedömning 

av fastighetens värde. Definitioner av vad som ingår i en fastighet och vem som ska 

betala fastighetskatten skiljer sig världen över (Vlassenko, 2001). 

För att bedöma fastighetsvärdet måste en värdering av göras och denna görs oftast av 

myndigheter. Värderingen kan ta lång tid om varje fastighet ska granskas specifikt. För 

att underlätta värderingen av fastigheter används massvärdering i många länder i Europa 

och även i Sverige. Med massvärdering för fastighetstaxering i Sverige menas att 

fastigheternas värde bedöms med schabloniserade modeller. Detta resulterar i ett värde 

på 75 % av marknadsvärdet
1
 och är det s.k. taxeringsvärdet

2
. I Sverige hanterar 

Lantmäteriet och skatteverket frågor gällande fastighetstaxering (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010).  

På Lantmäteriets hemsida beskrevs ett uppdrag gällande massvärdering och 

fastighetstaxeringssystem i andra länder. 

“Fastighetstaxering och massvärdering är inte unikt för Sverige. Kännedomen om liknande system 

i andra länder och hur taxeringsvärdena och den övriga informationen från processen används vid 

sidan om beskattning är relativt begränsad. Examensarbetet går ut på att kartlägga olika länders 

system och göra jämförelser med det svenska systemet med avseende på värderingsmetodik, 

värderingsresultat och användningsområden. “ (Lantmäteriet, 2013). 

Lantmäteriet hjälper länder med mindre utvecklade system gällande fastighetsdata. De 

samarbetar med flera länder i Afrika, t.ex. Angola, Botswana och Egypten 

(Swedesurvey, 2013). Lantmäteriet har dock inget samarbete med länder som har 

                                                             
1
 Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en viss angiven tidpunkt 

under normala förhållanden på en fri och öppen marknad, med tillräcklig marknadsföringstid, utan 

prisrelationer och utan tvång (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

 
2 Uträknat värde till fastighetsskatten i Sverige. Värdet är ungefär 75 % av marknadsvärdet på en fastighet 

vid en viss angiven tidpunkt (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
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utvecklade fastighetstaxeringssystem. De är i behov av aktuell information gällande 

andra fastighetstaxeringssystem för att kunna analysera effektiviteten och utveckla det 

svenska systemet. Syftet med fastighetstaxering i andra länder är även en intressant 

fråga (H. Roos, intervju, 26 april 2013).  

 

1.2 Studiens avgränsningar 

Avgränsningarna bestämdes innan studien påbörjades. Diskussioner med vår 

kontaktperson Henrik Roos på Lantmäteriet ledde till att i-länder skulle ligga i fokus för 

studien. Samtalet medförde att ett urval gjordes bestående av Finland, Danmark, 

Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Mail sändes till myndigheter i dessa länder med 

en förfrågan om information gällande respektive lands fastighetstaxeringssystem. 

Responsen var störst i Storbritannien och det uppstod tidigt en bra dialog med en 

kontaktperson. Av språkmässiga orsaker var Storbritannien en bra avgränsning. För att 

arbetet inte skulle bli alltför övergripande avgränsades studien till England och Wales 

då de har samma fastighetstaxeringssystem. I England och Wales avgränsades studien 

till värderingsmetodik och organisation för att utifrån det lyfta fram förbättringsförslag 

till det svenska fastighetstaxeringssystemet. Skottlands system är uppbyggt på samma 

sätt som Englands och Wales men avviker i vissa aspekter och ingår inte i studien. 

Nordirland ingår inte heller i studien, då de inte använder det system som infördes i 

Storbritannien 1993 (Plimmer, McCluskey & Connellan, 2002). 

 

1.3 Syfte och mål 

Studiens syfte är, genom att undersöka det engelska och walesiska 

fastighetstaxeringssystemet ge ett bidrag till utvecklingen av det svenska 

fastighetstaxeringssystemet.  

Frågorna studien behandlar är: 

●       Hur ser fastighetstaxeringsmetodiken och organisationen kring detta ut i 

England och Wales? 

○ Undersöka värderingsmetodiken och organisationens starka och svaga 

sidor 

○ Använda framtagen data för att ge förbättringsförslag till det svenska 

fastighetstaxeringssystemet 
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1.4 Rapportens struktur 

Rapporten är strukturerad enligt imrad. Studien inleds med att redogöra problemen i det 

svenska fastighetstaxeringssystemet genom en intervju med uppdragsgivaren på 

Lantmäteriet. Även allmänt om fastighetstaxering beskrivs. I metodavsnittet beskrivs de 

använda metoderna samt källorna och varför dessa använts, det är viktigt att det tidigt i 

studien finns en förståelse gällande metodvalen. Terminologiavsnittet beskriver termer 

inom det svenska, engelska och walesiska fastighetstaxeringssystemet, även engelska 

begrepp förklaras. 

Det svenska fastighetstaxeringsystemet används som en bas för kommande diskussioner 

därefter beskrivs grunderna i det svenska fastighetstaxeringssystemet. Resultatdelen 

sammanfattar de data som använts i litteraturstudien och intervjustudien. Analyser och 

diskussioner görs i diskussionsdelen av studien.  Diskussion om val av metoder 

redovisar andra hypotetiska utfall av studien med andra valda metoder. 

Förbättringsförslagen redovisas även i diskussionsdelen av studien. Avslutningsvis dras 

slutsatser över de två olika systemen och studiens framgång gällande det huvudsakliga 

syftet med arbetet. 
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2. Metod 

Metoddelen beskriver de två använda metoderna i studien. Genom en bestämd 

frågeställning har en analys utförts av vetenskapliga artiklar en s.k. litteraturstudie 

(Biggam, 2011). Även en empirisk studie gjordes genom intervjuer med öppna frågor 

(Trost, 2007). Avslutningsvis beskrivs syftet av metodvalen.  

 

 2.1 Studier av litteratur 

Studien inleddes med sökning efter litteratur på databaser som Högskolan i Gävle 

förser, angående fastighetsskatt och värdering. Använda databaser var Emerald, Tayler 

& Francis Online och Wiley Online Library. Använda sökord var “Property tax”, “Mass 

valuation”, “rating” “non-domestic rating” ”banding” och “banding u.k”. Använda 

vetenskapliga tidskrifter var Property Management, Journal of Property Investment & 

Finance , Journal of Property Research, Fiscal Studies och Journal of Property Tax 

Assessment and Administration. Dessa vetenskapliga artiklar utgör grunden för studien. 

Se tabell 1 med förklaringar hur de vetenskapliga artiklarna användes och söktes. 

Tabell 1. Vetenskapliga Artiklar 

Sökord Namn Databas Författare Tidsskrift Användning 

”Mass 

Valuation” 

Evaluation of the 

efficiency and fairness of 

British, French and 

Swedish property tax 

systems 

Emerald 

 

Vlassenko, I. Property 

Management 

Allmänt om 

skattesystem och 

till 

bakgrunden av 

studien 

“Property 

tax” 

Reform of UK local 

government domestic 

property taxes 

Emerald Plimmer, F., 

McCluskey, 

W. & 

Connellan, 

O 

Property 

Management 

Data användes till 

Council Tax 

“Property 

tax” 

The impact of the 1995 

rating revaluation on 

commercial property 

Emerald Hargreaves, 

E 

Property 

Management 

Data användes till 

Rating 

“Property 

tax” 

The impact of enterprise 

zone tax incentives on 

local property markets in 

England: Who actually 

benefits? 

Tayler 

& 

Francis 

Online 

Bond, S., 

Gardiner, B. 

& Tyler, P 

Journal of 

Property 

Research 

Data användes till 

Rating 

”Banding 

u.k” 

Valuation banding – an 

international property tax 

Emerald Plimmer, F., 

McCluskey, 

Journal of 

Property 

Data användes till 

Council Tax och 
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solution? W. & 

Connellan 

Investment & 

Finance 

till avgränsningen 

av studien 

”Rating” 

 

Who pays business rates Wiley 

Online 

Library 

Bond, S., 

Denny, K., 

Hall, J. & 

McClusky, 

W. 

Fiscal Studies Data användes till 

Rating 

”Non-

domestic 

rating” 

Where is the world of 

property valuation for 

taxation 

Emerald Tretton, D. Journal of 

Property 

Investment & 

Finance 

Data användes till 

allmänt om 

skattesystem och 

värdering vid 

”Banding” Residential Property 

Taxation: A Capital Value 

Banding Approach 

Saknar 

databas 

Davis, P., 

McCluskey, 

W. & Lim, J. 

Journal of 

Property Tax 

Assessment 

and 

Administration 

Data användes till 

Council Tax 

 

I ett tidigare arbete av Vlassenko (2001) nämndes att värderingen av fastigheter hanteras 

av Valuation Office Agency i England och Wales. Vlassenko (2001) nämner även 

delvis hur organisationen av taxeringssystemet är uppbyggd i England och Wales. 

Valuation Offices hemsida utgav detaljer för värderingsprinciper gällande Council Tax
3
 

och Rating
4
 genom Council Tax Manual och Rating Manual. 

Kontaktpersoner söktes även via hemsidan. Patrick Bond, deputy head of rating 

professional advice, kontaktades på Valuation Office Agency för tips om litteratur. 

Patrick hänvisade till Modern methods of valuation. Boken behandlar 

värderingsmetodiken för Council Tax och Rating. Boken hade stor betydelse för arbetet 

genom förklarande av grunder inom värderingsmetodiken. 

Boken Fastighetsvärdering: Grundläggande teori och praktisk värdering användes till 

förståelsen av grunden för det svenska systemet. Även skatteverkets och 

försäkringskassans hemsidor utgav användbar data till det svenska systemet. Boken 

International Handbook Of Land And Property Taxation var även användbar till 

bakgrunden av studien. 

                                                             
3 Lokalt skattesystem använt i England och Wales. Skatten baseras på bostädernas marknadsvärde 

(Valuation Office Agency, 2013b). 
4 Skatt baserat på hyresvärdet av kommersiella fastigheter i England och Wales (Valuation Office 

Agency, 2013b). 
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Valuation Tribunals hemsida utgav data gällande överklagande och böter för värdering 

och deklarationer. Hemsidan förklarade processen för överklaganden och beskrev vilka 

instanser som gällde för de olika förhållandena.  

De kommunala hemsidorna för Darlington City Council och Westminster City Council 

användes för sökande av data till jämförelser i diskussionen gällande skillnaderna 

angående fastighetsskatten för bostäder. 

 

2.2 Intervjustudie 

Inledningsvis i studien utfördes en besöksintervju med uppdragsgivaren för att få en 

praktisk förankring av de aktuella problemen. Sektionschefen för fastighetsekonomi, 

Henrik Roos, på Lantmäteriet var den enda som intervjuades i syfte till 

bakgrundsstudien och aktuella problem. En intervju ansågs tillräckligt som grund till 

studien. Intervjun utfördes på Lantmäteriet i Gävle och genomfördes under ca 30 

minuter. Intervjufrågorna var öppna och inga svarsalternativ gavs (Trost, 2007). Även 

mailkontakt med vår kontakt person Irena Drogou etablerades där hon svarade på frågor 

om det svenska systemet. 

I studien gjordes även en telefonintervju med Patrick Bond, deputy head of rating 

professional advice, på Valuation Office Agency i England. Kontakt med honom 

skapades genom Valuation Office Agencys hemsida.  

Frågorna i intervjun var öppna. Intervjun hade förbestämda frågor, men möjlighet till 

följdfrågor fanns på många av dessa. Inga svarsalternativ utgavs i intervjun (Trost, 

2007). Många av de ställda frågorna var baserade på data från litteraturstudien. 

Telefonintervjun varade i ca 45 minuter.  

Intervjufrågorna och svaren finns som bilaga 1 och 2. 

 

2.3 Kommentarer av metodval 

En litteraturstudie gjordes eftersom det ansågs ge trovärdighet till studien (Biggam, 

2011). Litteraturstudien bestod av vetenskapliga artiklar, böcker och källor från internet. 

Av dessa vägde källorna från internet minst i trovärdighet. Det är dock viktigt att nämna 

att större delen av internetkällorna är myndighetssidor och vilka kan anses trovärdigare 

än andra internetkällor. Mycket av den grundläggande informationen söktes i böcker 

och vetenskapliga artiklar. Intervjustudien konfirmerade den data som litteraturstudien 

gav och bidrog därmed till att ge mer trovärdighet till studien 
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3. Terminologi inom fastighetstaxering 

Detta kapitel förklarar grundläggande termer inom det svenska, engelska och walesiska 

fastighetstaxeringssystemen, även engelska begrepp förklaras, se tabell 2. 

Tabell 2. Terminologi. 

Á la carte- metod Alla beståndsdelar på lantbruket värdebedöms var för sig 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Avkastningsmetod Bedömning av avkastningsvärde från förväntade avkastningar 

vilka nuvärdesberäknas till värdetidpunkten (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). 

Community Charge Skattesystemet för bostäder vilket användes innan Council Tax 

(Plimmer et al., 2002). 

Council Tax Lokalt skattesystem använt i England och Wales. Skatten 

baseras på bostädernas marknadsvärde (Valuation Office 

Agency, 2013b). 

Court of Appeal Näst högsta rättssystemet i Storbritannien (Justice, 2013a). 

Lands Chamber Sista instans gällande fastigheter i Storbritannien (Justice, 

2013b). 

Marknadsvärde Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid försäljning av 

fastigheten vid en viss angiven tidpunkt under normala 

förhållanden på en fri och öppen marknad, med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan prisrelationer och utan tvång 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Ortsprismetod Bedömning av marknadsvärde genom jämförelse av priser på 

liknande fastigheter (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Produktionskostnadsmetod Värdering av byggnad eller anläggning med utgångspunkt från 

återanskaffningskostnaden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 

2010). 

Proposal En sorts överklagande eller ansökan gällande fastighetstaxering 

i Storbritannien (Valuation Office Agency, 2013b). 

Rating Skatt baserat på hyresvärdet av kommersiella fastigheter i 

England och Wales (Valuation Office Agency, 2013b). 

Rating list Databas gällande kommersiella fastigheter och bostäder i 

England och Wales (Valuation Office Agency, 2013i). 

Riktvärdeangivelser Värde för normaltomten samt normalbyggnaden (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2010). 

Taxeringsvärde Uträknat värde till fastighetsskatten i Sverige. Värdet är ungefär 

75 % av marknadsvärdet på en fastighet vid en viss angiven 

tidpunkt (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

The Supreme Court Sista instans gällande rättsystemet i Storbritannien 
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(Supremecourt, 2013). 

Uniform Business Rate Bestämt värde av den brittiska regeringen som appliceras till 

beräkningen av taxeringsvärdet gällande kommersiella 

fastigheter i England och Wales (GOV, 2013). 

Värdeår Byggnadens tekniska nybyggnadsår (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). 
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4. Det Svenska fastighetstaxeringssystemet 

I följande avsnitt beskrivs allmänt om det svenska skattesystemet och 

värdebedömningen för fastighetstaxeringen. Avsnittet är av betydelse för kommande 

diskussioner. 

 

4.1 Skattesystemet 

I Sverige används fastighetstaxeringsvärdet huvudsakligen för beskattning av 

fastigheter. Taxeringsvärdet har även en stor roll i bankväsendet då taxeringsvärdet kan 

vara den avgörande parametern vid lån med fastigheten som säkerhet. Andra 

sammanhang då taxeringsvärdet används är vid kreditupplysning, 

försäkringsverksamhet, fördelning av andelstal samt fastighetsvärdering (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2010). 

Använda värderingsmodeller i Sverige är ortsprismetoden
5
, avkastningsmetoden 

6
samt 

produktionskostnadsmetoden
7
. Ortsprismetoden är den vanligaste metoden vid 

fastighetstaxering i Sverige (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Anledningen att fastighetstaxeringsvärdet blir 75 % av marknadsvärdet är risken för 

felbedömningar, det lämnar en säkerhetsmarginal på 25 % och minskar risken att 

fastigheter blir övertaxerade (I. Drogou, personlig kommunikation, 8 maj 2013) och 

(Fastighetstaxeringslag [FTL], SFS 1979:1152 5:2§). 

Inga avgifter utdöms för undanhållande av uppgifter gällande fastighetstaxering (H. 

Roos, intervju, 26 april 2013). 

Kommunal fastighetsavgift betalas för färdigbyggda bostäder i fastigheter. Statlig 

fastighetsskatt betalas för fastigheter som inte innehåller bostäder eller innehåller icke 

färdigbyggda bostäder (Skatteverket, 2013e).   

Den nationella fastighetsavgiften för vanliga småhus år 2012 var 0.75 % av 

taxeringsvärdet, maxbeloppet var 6 512 kr. Fastighetsavgiften är ett bundet värde och 

                                                             
5
 Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en viss angiven tidpunkt 

under normala förhållanden på en fri och öppen marknad, med tillräcklig marknadsföringstid, utan 

prisrelationer och utan tvång (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

 
6
 Bedömning av avkastningsvärde från förväntade avkastningar vilka nuvärdesberäknas till 

värdetidpunkten (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

 
7
 Värdering av byggnad eller anläggning med utgångspunkt från återanskaffningskostnaden (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2010). 
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inte reglerbart (Skatteverket, 2013b). Olika maxbelopp finns för varierade kategorier, se 

tabell 3 för fastigheter med saknat maxbelopp. 

Tabell 3. Fastigheter som saknar maxbelopp (Skatteverket, 2013b). 

Obebyggd tomtmark 

Småhus eller ägarlägenheter som är taxerade under 

uppförande med tillhörande tomtmark 

Småhustomt bebyggd enbart med bostadsbyggnad som 

har annan ägare (till exempel arrendetomt) 

Småhustomt bebyggd enbart med bostadsbyggnad som 

saknar byggnadsvärde (för att byggnadsvärdet inte blir 

minst 50 000 kronor) 

Nybyggda småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter är skattebefriade de fem första 

åren om deras värdeår
8
 är 2011, de får en halverad fastighetsavgift de fem kommande 

åren. Om värdeåret för dessa kategorier är 2012 eller senare är dessa befriade från 

fastighetsavgift i 15 år (Skatteverket, 2013c). Det finns även skattereduktion för 

pensionärer gällande fastighetsavgiften om denna är avsedd för permanentbostad 

(Skatteverket, 2013a). Det finns också bidrag baserat på en persons inkomst och 

bostadskostnader vilket kallas bostadsbidrag (Försäkringskassan, 2013). 

  

4.2 Värdebedömningen 

Nedan följer beskrivning av värdebedömning av de olika kategorierna för 

fastighetstaxering. 

Småhus 

Definitionen av småhus är en bostadsbyggnad avsedd för en eller två bostäder (FTL, 

SFS 1979:1152, 2:2§). Riktvärdeangivelser
9
 används för att avgöra “normaltomtens” 

samt “normalbyggnadens” värden. De utgör grund för värdenivåer inom separata 

värdeområden. Faktorer för tomtmark och byggnadsvärde bedöms, s.k. värdefaktorer, se 

tabell 4 och 5. De bestämda värdena jämförs och korrigeras sedan med 

riktvärdesangivelserna (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

 

 

                                                             
8
 Byggnadens tekniska nybyggnads år (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

9
 Värde för normaltomten samt normalbyggnaden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
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Värdefaktorer: 

Tabell 4. Värdefaktorer tomtmark (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Tomtmark  Storlek  Vatten och avloppsförhållanden 

 Fastighetsrättsliga förhållanden  Typ av bebyggelse 

 Närhet till strand 

Tabell 5. Värdefaktorer byggnad (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Byggnad  Storlek  Ålder 

 Standard  Byggnadskategori 

 Fastighetsrättsliga förhållanden  Värdeordning 

 

Hyreshus 

Definitionen av hyreshus är byggnad avsedd åt minst tre familjer eller till butik, kontor, 

restaurang, hotell och liknande (FTL, SFS 1979:1152, 2:2§). 

Taxeringsvärdet för hyreshus bestäms genom bedömning av markvärdet och 

byggnadsvärdet genom riktvärdeangivelser, även uppgifter gällande lokalers utgående 

hyra och bostäders genomsnittshyror ingår i bedömningen, se tabell 6 och tabell 7 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Värdefaktorer: 

Tabell 6. Värdefaktorer tomtmark (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Tomtmark  Byggrätt 

Tabell 7. Värdefaktorer byggnad (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Byggnad  Lägenhetstyp  Hyra  Ålder 

 

Industri 

Definitionen av industribyggnad är byggnad avsedd för industriell verksamhet och inte 

utgör kraftverksbyggnad (FTL, SFS 1979:1152, 2:2§). Två olika modeller används vid 

värdering av industribyggnader. Vid värdering av normala industribyggnader används 

avkastningsmetoden och för industribyggnader med begränsad användbarhet används 

produktionskostnadsmetoden, se tabell 8, 9 och 10. 
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Värderingen av tomtmark är gemensam vid båda metoderna. Tomtmarken bedöms 

genom riktvärdeangivelser (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Värdefaktorer: 

Tabell 8. Värdefaktor tomtmark (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Tomtmark  Tomtareal 

Tabell 9. Värdefaktorer byggnad – avkastningsmetoden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Byggnad -  

Avkastningsmetoden 

 Lokaltyp  Storlek 

 Ålder  Standard 

Tabell 10. Värdefaktorer byggnad – produktionskostnadsmetoden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 

2010). 

Byggnad –  

Produktionskostnadsmetoden 

 Återanskaffningskostnad  Byggnadskategori 

 Ålder  Ortstyp 

 

Lantbruk 

Definitionen av lantbruk är jord och skogsbruksfastigheter. Metoden vid värdering är en 

á la carte- metod
10

, se tabell 11 (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Bedömning av delvärden: 

Tabell 11. Bedömning av delvärden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

 Tomtmark  Bostadsbyggnad 

 Åkermark  Betesmark 

 Produktiv skogsmark  Skogligt impediment 

 Ekonomibyggnader 

 

Vattenkraftverk 

Definitionen av kraftverksbyggnad är byggnad avsedd för kommersiell produktion av 

elektrisk starkström. Kraftverksbyggnader är även byggnader för vattenreglering, 

lagring av bränsle samt andra byggnader för produktion (FTL, SFS 1979:1152, 2:2§). 

Bedömning av värdefaktorer, se tabell 12 och 13. 

 

                                                             
10

 Alla beståndsdelar på lantbruket värdebedöms var för sig (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
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Värdefaktorer: 

Tabell 12. Värdefaktorer vattenkraftverk (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Vattenkraftverk  Utnyttjandetiden  Regleringsgraden 

 Belägenheten 

Tabell 13. Värdefaktorer kärnkraftverk, kondenskraftverk och vindkraftverk (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010). 

Kärnkraftverk, 

kondenskraftverk 

och vindkraftverk 

 Installerad effekt  Utnyttjandetiden 

 

Täktmark 

Definitionen av täktmark är mark med gällande täkttillstånd om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd eller lagen om vattenverksamhet (FTL, SFS 1979:1152, 2:2§). 

Värdefaktorer täktmark, se tabell 14. 

Värdefaktorer: 

Tabell 14. Värdefaktorer täktmark (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Täktmark  Årligt uttag ur täkten  Utnyttjandetiden 

 

Ägarlägenhet 

Definitionen av ägarlägenhet är byggnad tillhörande tredimensionell fastighet avsedd 

till bostad åt en familj (FTL, SFS 1979:1152, 2:2§). Värdefaktorer ägarlägenhet, se 

tabell 15. 

Värdefaktorer: 

Tabell 15. Värdefaktorer ägarlägenhet (FTL, SFS 1979:1152, 9:3§). 

Ägarlägenhet  Lägenhetstyp  Hyra 

 Ålder 

 

 

 

 



 

14 
 

Specialenhet 

Definitionen av specialenhet är fastighet med byggnad och tomtmark avsedd för 

samhällsnyttigt ändamål (Skatteverket, 2013f ). 

Specialenheter är undantagna från skatt och avgiftsplikt (FTL, SFS 1979:1152, 3:2§). I 

denna kategori ingår bl.a. skolor och sjukhus (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
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5. Resultat av fastighetstaxering i England och Wales 

Resultatkapitlet består av en litteraturstudie och en intervjustudie. Litteraturstudien 

börjar hantera hur skattesystemet är uppbyggt i England och Wales. Litteraturstudien 

avgränsar resultatet i två delar, Council Tax och Rating. Avsnitten beskriver 

uppdelningen av skatten och värdering gällande bostäder samt fastighet eller del av 

fastighet för kommersiellt bruk. Intervjustudien behandlar fastighetsdeklaration och 

klargör delar av litteraturstudien gällande Council Tax och Rating. 

 

5.1 Resultat av litteraturstudien 

Avsnittet behandlar strukturen i Englands och Wales skattesystem, sedan följer 

förklarande text gällande Council Tax. Resultatdelen avslutas med förklarande text 

gällande Rating för kommersiella fastigheter eller del av kommersiella fastigheter.  

 

5.1.1 Skattesystemet 

Storbritannien består av England, Wales, Nordirland och Skottland. Fastighetstaxering 

har funnits i Storbritannien i över 400 år (Tretton, 2007). Det finns två viktigare former 

av fastighetsskatter, en kommunalskatt och en statlig skatt, båda inbetalas till 

kommunerna (Vlassenko, 2001). 

Kommunalskatten är uppdelad i två kategorier Council Tax och Rating.  Den statliga 

skatten består av stämpelskatt, skatt på vinst vid försäljning av fastighet och arvsskatt 

(Valuation Office Agency, 2013a). 

Vlassenko (2001) nämner att den kommunala fastighetsskatten är bunden till nyttjande 

personen av fastigheten och inte ägaren av fastigheten, argumentet är att det mer 

kontrollerbart vem som nyttjar fastigheten.  

Organisationen Valuation Office Agency arbetar på uppdrag av ”Her Majestys 

Revenues and Customs”. Byrån värderar fastigheter i England och Wales, de bedömer 

marknadsvärdet och hyresvärdet vilket ligger till grund för den kommunala 

fastighetsskatten. Kommunerna reglerar skatten, men med vissa restriktioner från staten. 

Enligt lagstiftningen är de skyldiga att redovisa kalkyleringen av skatten och vilka 

samhällstjänster den används till (Vlassenko, 2001). 
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5.1.2 Council Tax  

1991 introducerades de första uppgifterna om det nya fastighetstaxeringssystemet i 

England och Wales för Storbritanniens parlament och 1993 infördes systemet gällande 

ägare och ockupanter av en bostad (Plimmer et al., 2002). Till bostäder i England och 

Wales hör trädgård, gård, garage och andra uthus vilka ockuperas eller ägs av samma 

person eller personer (Valuation Office Agency, 2013k). 

Värdet av bostäder för Council Tax bedöms av ett marknadsvärde. Vanligaste metoden 

för värdering av bostäder i England och Wales är den s.k. jämförelsemetoden, går att 

jämföra med Sveriges ortsprismetod. Bostäder jämförs med andra liknande bostäder. 

Påverkande faktorer av värdebedömningen delas upp i överlåtelseinformation samt 

bostadens egenskaper. 

Överlåtelseinformation: 

●       Datum för överlåtelsen 

●       Bostadens pris vid överlåtelsen 

●       Betalningsmedel 

●       Hur lång tid överlåtelsen tog 

Bostadens egenskaper: 

●       Storlek 

●       Läge 

●       Standard 

●       Användbarhet 

●       Byggregler 

(Shapiro et al., 2013) 

För hus och enplansvillor är bostadens golvarea inkluderat väggarnas tjocklek det 

viktigaste i bedömningen. Lägenheter och etagelägenheter är golvarea exkluderat 

väggarnas tjocklek den viktigaste parametern (Valuation Office Agency, 2013j). 

Värderingsprocessen kan beskrivas i tre faser. Första fasen är insamling av data, den 

fasen utgör grunden för värderingen. Andra fasen är analys av data, fasen omvandlar 

rådata till användbar data för värderingen. Tredje fasen är värdering. Kvalitén i varje fas 

avgör trovärdigheten och noggrannheten i fasen efter (Tretton, 2007). 

Alla värderingar av bostäder i England ska få marknadsvärdet bostäderna hade 1991. 

Wales omvärderade systemet 2003 vilket medför att bostäderna bedöms efter 2003 års 
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marknadsvärde. 2007 var England på väg att revidera systemet men avbröts då av 

stundande regeringsval, vilket innebär att 1991 års marknadsvärde fortfarande gäller. 

Genom värderingsår 1991 respektive 2003 kan värderingen inte användas till något 

annat än fastighetskatten (Shapiro et al., 2013). 

Englands och Wales fastighetstaxeringssystem baseras på att alla bostäder indelas i 

band. Varje band innehåller ett spann med lägsta och högsta marknadsvärde. Bostaden 

placeras i bandet med passande marknadsvärde. Bandens värden är olika i England och 

Wales, se tabell 16 och 17 (Shapiro et al., 2013). Året fastighetstaxeringssystemet 

antogs bestämde parlamenten i Storbritannien deras värden (Plimmer et al., 2002). 

Tabell 16. Englands band (Valuation Office Agency, 2013d). 

England Valuta £ 

Band A Upp till 40,000 

Band B 40,001 till 52,000 

Band C 52,001 till 68,000 

Band D 68,001 till 88,000 

Band E 88,001 till 120,000 

Band F 120,001 till 160,000 

Band G 160,001 till 320,000 

Band H 320,001 och över 

Tabell 17. Wales band (Valuation Office Agency, 2013d). 

Wales Valuta £ 

Band A Upp till 44,000 

Band B 44,001 till 65,000 

Band C 65,001 till 91,000 

Band D 91,001 till 123,000 

Band E 123,001 till 162, 000 

Band F 162,001 till 223,000 

Band G 223,001 till 324,000 

Band H 324,001 till 424,000 

Band I 424,001 och över 
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Lämpligt band bestäms genom bedömning av vad bostaden skulle haft för värde vid 

respektive värderingsår. Följande antaganden ska göras för varje bostads som ska 

bedömas: 

●       att bostaden var till salu 

●       att bostaden hade full besittningsrätt eller att det fanns ett hyresavtal på 99 år 

●       att storleken, karaktären, utformningen och det fysiska tillståndet av bostaden 

var detsamma som vid värderingsåret 

●       att bostaden var i ett “tillstånd av rimlig reparation” 

(Shapiro et al., 2013). 

Council Tax infördes efter Community Charge
11

. Vid införandet av Council Tax var 

systemet en unik lösning. Fördelarna med Council Tax är att det är en snabb och billig 

process samt ett robust system vilket tillåter värdeförändringar av bostäderna. Syftet 

med konstruktionen av den vida bandbredden var att minska risken för felplaceringar 

vid eventuella felbedömningar (Davis, McCluskey & Lim, 2004). 

Council Tax betalas till de lokala myndigheterna vilka avgör skattens storlek för varje 

band, se tabell 18 (Plimmer, McCluskey & Conellan, 1999). Skatten för varje band 

beror på de lokala myndigheternas årliga användning av samhällstjänster, t.ex. 

ungdomsverksamhet, underhåll av vägar och bibliotek (Valuation Office Agency, 

2013j). 

Bor det två eller fler vuxna personer i bostaden betalas full skatt, bor det en vuxen 

person i bostaden betalas 75 % av skatten och står bostaden tom betalar ägaren 50 % av 

skatten (Valuation Tribunal, 2013b). 

Tabell 18. Exempel på Manchester city councils Council Tax (Manchester city council, 2013). 

Manchester city council Valuta £ 

Band A 919.49 

Band B 1 072.75 

Band C 1 226.00 

Band D 1 379.24 

Band E 1 685.73 

Band F 1 992.24 

Band G 2 298.73 

Band H 2 758.48 

                                                             
11

 Skattesystemet för bostäder vilket användes innan Council Tax (Plimmer et al., 2002). 
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Vissa omständigheter gör att bostäder  omvärderas och placeras i andra band. Dessa 

omständigheter är: 

●       Ett hus delats upp i flera lägenheter eller flera lägenheter slagits samman till en 

lägenhet 

●       Delar av bostaden har börjats användas till kommersiell verksamhet 

●       Bostaden minskar i värde p.g.a. att: 

■       väsentliga förändringar skett i närområdet (t.ex. en ny väg 

anlagts) 

■       delar av huset rivits 

■       huset anpassats efter personer med funktionshinder 

●       Bostaden ökar i värde p.g.a. att: 

■      Nuvarande ägaren eller ockupanten har gjort stora förändringar, 

t.ex. utbyggnad av huset. Den förändringen påverkar inte 

nuvarande ägaren eller ockupanten utan omplaceringen till ett 

nytt band sker först när bostaden säljs 

(Valuation Office Agency, 2013j). 

En lokal myndighet har rätt att kräva uppgifter om en bostad av ägaren eller ockupanten 

av bostaden. Uppgifter krävs när den lokala myndigheten fått kännedom om bygglov 

eller större underhållsarbeten. En ägare eller ockupant av en bostad som fått en 

deklarationsblankett har 21 dagar på sig att fylla i och sända tillbaka blanketten. 

Returneras blanketten efter 21 dagar eller innehåller blanketten felaktiga uppgifter kan 

den lokala myndigheten utdöma en straffavgift på 70 £. Fortsätter personen fylla i 

felaktiga uppgifter utdöms en straffavgift på 280 £ varje gång den lokala myndigheten 

sänder en deklarationsblankett (Valuation Tribunal, 2013c).  

Ett proposal
12

 kan skickas till Valuation Office Agency av en ockupant eller ägare av en 

bostad som vill klaga på placeringen i bandet. Valuation Office Agency utreder frågan 

och lämnar ett beslut. Är ägaren eller ockupanten av bostaden missnöjd med beslutet 

kan personen överklaga beslutet till Valuation Tribunal. Det är en oberoende 

organisation med uppdrag att hantera överklaganden gällande Council Tax (Valuation 

Office Agency, 2013l). 

                                                             
12

 En sorts överklagande eller ansökan gällande fastighetstaxering i Storbritannien (Valuation Office 

Agency, 2013b). 
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5.1.3 Rating  

Det nuvarande Ratingsystemet togs i bruk 1990 i England och Wales. Vid införandet 

kopplades skattevärdet med den kommersiella fastighetens hyresvärde (Hargreaves, 

1995).  

Värderingen för Rating bedöms av hyresvärdet gällande fastighet eller del av fastighet 

för kommersiellt bruk. Rating betalas av de nyttjande i fastigheterna, detta gäller även 

ägaren om ägaren väljer att nyttja fastigheten eller en viss del av fastigheten. (Bond, 

Denny, Hall & McClusky, 1996). Fastigheter vilka inte är bostäder eller är undantag för 

fastighetsskatt räknas som kommersiella fastigheter och är ålagd Rating, detta gäller 

även del av kommersiell fastighet (Shapiro et al., 2013). 

Uniform business rate
13

 är ett värde bedömt av staten vilket tar hänsyn till inflationen. 

Värdet appliceras tillsammas med hyresvärdet för beräkning av taxeringsvärdet (Bond, 

Gardiner & Tyler, 2012). 

Exempel på uträkningen av skatt (Valuation Office Agency, 2013c). 

Hyresvärdet: 10 000 £ 

Uniform business rate: 43.1p (0.431 £) 

10 000 x 0,431 = 4 310 £ = Årlig avgift. 

Innan värdering ska fyra punkter fastslås, se tabell 19 (Shapiro et al., 2013). 

Tabell 19. Bestämning av ockupation (Shapiro et al., 2013). 

Typ  Beskrivning 

Faktisk ockupation I generella termer att det är en ockupation och inte 

något annat. 

Exklusiv ockupation Ockupationen måste vara exklusiv. I fall med flera 

ockupanter ska det avgöras vem som har 

förstahandsansvaret. 

Fördelaktig ockupation Ockupationen ska utgöra nytta för ockupanten men 

det betyder inte att ockupanten behöver gå med 

vinst. 

Tidsbestämning av ockupation Finns inga tidsbestämmelser gällande ockupation 

för att bli ålagd fastighetsskatt. Det viktiga är 

ockupantens ändamål och syfte. 

                                                             
13

 Bestämt värde av den brittiska regeringen som appliceras till beräkningen av taxeringsvärdet gällande 

kommersiella fastigheter i England och Wales (GOV, 2013). 
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Kommersiella fastigheter områdesbestäms i alla kommuner. Alla områden får en 

generell bedömning av hyresvärdet. Information om fastigheterna registreras i en s.k 

Rating List
14

. Listorna uppdateras var femte år men värderingsåret är två år tillbaka, 

t.ex. värderingsåret för listan som började gälla 2010 är 2008 (Hargreaves, 1995). 

Värderaren har möjlighet att blicka bakåt i tiden för att bedöma ett rättvist värde 

(Shapiro et al., 2013). Listorna finns tillgängliga på Valuation Office Agencys hemsida. 

Fastighetsägare och ockupanter har möjlighet att inspektera aktuella listor (Valuation 

Office Agency, 2013i). 

Inför värderingen sänds formulär till ägare och ockupanter av kommersiella fastigheter 

eller del av kommersiella fastigheter. Uppgifter om hyra, standard, hyreskontrakt och 

underhåll efterfrågas. Valuation Office Agency kan inspektera kommersiella fastigheter 

vid misstanke om felaktiga deklarationer (Tretton, 2007). 

Ägare av outhyrda fastigheter eller del av fastigheter är skyldiga att betala 100 % skatt 

baserat på hyresvärdet. För Rating existerar inga skattebidrag i samma utsträckning som 

för Council Tax. Hjälpen ägare av outhyrd fastighet eller del av fastighet får är att de 

inte betalar Ratingskatt de tre första outhyrda månaderna, därefter betalas 100 % skatt 

(Shapiro et al., 2013). 

Vissa fastigheter är skattebefriade, se tabell 20 (Valuation Office Agency, 2013e) 

Tabell 20. Skattebefriade fastigheter (Valuation Office Agency, 2013e). 

Typ Beskrivning 

Välfärdsfastighet Fastighet till boende eller rehabilitering av handikappade 

eller sjuka personer. Fastigheten ska utge välfärdssyfte. 

Sjukhus ingår inte i denna kategori. 

Fastighet med religiösa ändamål Fastighet använda för religiösa ändamål, t.ex. kyrkor, 

moskéer och kapell. 

Fastighet med innehåll av parkmark Fastighet innehållande största del parkmark för 

allmänheten. Detta gäller även naturreservat. 

Lantbruksfastigheter Fastighet med lantbruksändamål är delvis skattebefriade. 

Hus och land vilka inte anses höra till bostaden är 

skattebefriade men inte t.ex. byggnad som har ett 

ändamål för bostad. 

Fiskfarmfastighet Fastighet med ändamål för fiskuppfödning för mänsklig 

konsumtion. 

                                                             
14

 Databas gällande kommersiella fastigheter och bostäder i England och Wales (Valuation Office 

Agency, 2013i). 
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Statliga ägda eller ockuperade fastigheter som t.ex. sjukhus är inte skattebefriade 

(Shapiro et al., 2013). 

De tre använda bedömningsmetoderna gällande Rating är hyresmetoden, 

entreprenörsmetoden och vinstmetoden: 

Hyresmetoden 

Metoden används då aktuella hyresuppgifter finns tillgängliga. Skatten baseras på den 

aktuella hyresnivån (Shapiro et al., 2013). 

Entreprenörsmetoden 

Metoden används då hyresuppgifter inte är tillgängliga eller när uppgifterna inte är 

tillförlitliga. Två tillvägagångssätt finns för bedömning av skatten. Första metoden 

baseras på kostnaden att bygga den existerande byggnaden, metoden kallas 

återanskaffningsmetoden. Metoden används vid bedömning av nyare byggnader. Den 

andra metoden baseras på kostnaden vid återuppbyggnad av en enkel modern byggnad, 

kapabel med samma funktioner som den existerande byggnaden. Metoden kallas enkla 

substitutmetoden. Metoden används vid bedömning av äldre byggnader. 

Entreprenörsmetoden är särskilt användbar vid bedömning av offentliga bibliotek, 

industrier, stadshus samt skolor. (Valuation Office Agency, 2013f). 

Vinstmetoden 

Metoden används då hyresuppgifter inte är tillgängliga eller när uppgifterna inte är 

tillförlitliga. Tanken är att hyresgästens skatt ska relatera till inkomsterna hyresgästen 

förväntas få av den bedrivna verksamheten. Metoden innebär användning av 

hyresgästens räkenskaper vid bedömning av aktuell skatt. Vinstmetoden är särskilt 

användbar på kapplöpningsbanor och uppställningsplatser för husvagnar (Shapiro et al., 

2013). 
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De vanligaste kommersiella fastigheterna eller del av fastigheterna för Rating, se tabell 

21. 

Tabell 21. Fastighet eller del av fastighet för Rating. 

Typ Beskrivning 

Kontor 
Skatten bedöms av det aktuella hyresvärdet samt att jämförelser görs med 

liknande kontor inom samma område. Många av dessa kontrakt innebär att 

hyresgästen ansvarar för försäkring och underhåll av hyreslokalen. I andra 

kontrakt ingår försäkring och underhåll. Vid jämförelse med liknande kontor 

ska vikt läggas på typen av hyreskontrakt. Kontorshyrorna bedöms av pris per 

kvadratmeter (Shapiro et al., 2013). 

Butiker 
Skatten baseras på butikens hyra. Hyresnivån bedöms genom att butiken 

indelas i zoner. Alla zoner klassindelas. Har butiken stor yta av en högre klass 

generarar det högre hyra. Dyraste zonen finns vid försäljningsytan vid entrén 

(Valuation Office Agency, 2013h). 

Fabriker och lager 
Skatten bedöms av fabrikens eller lagrets inre area. Priset per kvadratmeter 

jämförs med liknade fabriker och lager i samma område. Påverkande faktorer 

för hyresvärdet är närhet till större väg, närhet till järnväg, tillgång på 

arbetskraft och kollektivtrafik. Industriella fabriker t.ex. oljeraffinaderier, 

stålverk och cementfabriker vilka är anpassade efter egen verksamhet är svåra 

att jämföra, lämpligaste för dessa är entreprenörsmetoden (Shapiro et al., 

2013). 

Biografer och teatrar 
Skatten bedöms av bruttointäkterna för sålda stolar, bingo, reklam samt 

kioskförsäljning. En procentandel av bruttointäkterna ligger till grund för 

skatten (Shapiro et al., 2013). 

Licensierade 

serveringar 
Skatten baseras på serveringens hyra. Hyran grundas på den möjliga inkomst 

serveringen kan ge. Hyrorna delas upp i möjlig bruttoinkomst vid försäljning 

av alkohol samt av mat (Valuation Office Agency, 2013g). 

Uppställningsplatser 

för husvagnar 

Uppställningsplatser för husvagn med användning huvudsakligen som bostad 

ingår i Council Tax. Områden med uppställningsplatser för husvagnar som 

inte används huvudsakligen för bostäder bedöms med Rating. Ägaren av 

området betalar skatt grundat på inkomsten av uthyrning av 

uppställningsplatser (Shapiro et al., 2013). 

Bensin och 

serviceverkstäder 
Skatten bedöms huvudsakligen av den sålda mängden bränsle. Vinster vid 

försäljning i butik ska även vägas in vid bedömning av skatten. Bensin och 

serviceverkstäders vinster har de senaste åren varit större vid 

butiksförsäljning samt uthyrning av biltvättar, smörjhallar och lagerutrymmen 

än vid försäljning av bränsle, vilket gjort bedömningen av skatten svårare 
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p.g.a. att skatten huvudsakligen ska bedömas av den sålda mängden bränsle 

(Shapiro et al., 2013). 

 

Samma regelverk gäller för kommersiella fastigheter som för bostäder, en person som 

inte deklarerar korrekt kan debiteras böter på 70 £ och därefter 280 £ (Valuation 

Tribunal, 2013c). För nya fastigheter vilka inte inkluderats i en Rating List åligger det 

fastighetsägaren eller ockupanten att kontakta Valuation Office Agency för att få ett 

hyresvärde till grund för taxeringen (Valuation Office Agency, 2013i). 

En överklagan mot hyresvärdet kallas proposal och kan endast göras av 

fastighetsägaren eller ockupanten, den kan ske i stort sett när som helst. En överklagan 

kan ske genom brev eller formulär, dessa finns på Valuation Offices Agencys hemsida. 

Kan överklagan inte lösas inom tre månader av Valuation Office Agency tas ärendet 

upp i Valuation Tribunal. Valuation Tribunal är en fristående organisation grundad av 

parlamentet i Storbritannien (Valuation Tribunal, 2013a). 

Kan ärendet inte lösas hos Valuation Tribunal och gäller värdering är sista instans 

Lands Chamber
15

. Berör ärendet frågor om lag och mänskliga rättigheter behandlas det i 

Court of Appeal
16

 och sista instans är The Supreme Court 
17

(Shapiro et al., 2013). 

 

5.2 Inledning av intervjustudie 

Intervjustudien behandlar frågor gällande fastighetdeklaration. Patrick Bond, deputy 

head of Rating professional advice, på Valuation Office Agency intervjuades. Patrick 

Bond undervisar även på Cass business school i London. Patrick var nyligen i Etiopien 

och arbetade som rådgivare åt den Etiopiska regeringen gällande fastighetstaxering. 

Syftet med intervjun var att få mer trovärdighet på de andra källor vilka användes i 

studien.  

Endast en person intervjuades då hans höga position inom myndighetsorganisationen 

ansågs utgöra trovärdighet för de frågor som var oklara. Frågorna var faktabaserade och 

flera av hans svar konfirmerade även uppgifter som funnits på internetsidor, litteratur 

och vetenskapliga artiklar.   

 

                                                             
15

 Sista instans gällande fastigheter i Storbritannien (Justice, 2013). 

 
16

 Näst högsta rättssystemet i Storbritannien (Justice, 2013). 

 
17

 Sista instans gällande rättsystemet i Storbritannien (Supremecourt, 2013). 
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5.2.1 Resultat av intervjustudie 

Enligt Patrick Bond (intervju, 3 maj 2013) är det svårt att avgöra om personer är ärliga 

vid deklaration gällande Council Tax och Rating. Lokala myndigheter rapporterar 

uppgifter till Valuation Office Agency gällande Council Tax och Rating. Avstämning av 

deklarationsuppgifter kan göras med uppgifter som rapporterats till lokala myndigheter 

gällande t.ex. bygglov. Valuation Office Agency utgår från att majoriteten av 

deklarationsuppgifterna stämmer och att de deklarerande personerna vet att 

undanhållande av uppgifter gällande deklarationer är straffbart. Personer som inte följer 

regelverket kan även bli skyldiga att betala böter. 

Bostäder för Council Tax värderas bara en gång om inte bostaden ökar eller minskar i 

värde. Någon omvärdering av det engelska systemet har inte gjorts sen 1993. 

Fastighetsdeklarationer sänds inte regelbundet till ägare eller ockupanter. Tanken är att 

de lokala myndigheterna ska uppdatera Valuation Office Agency med information 

gällande nya bostäder och bygglov. Vid kännedom om ny bostad eller större förändring 

av befintlig bostad sänder Valuation Office Agency ut en deklarationsblankett. 

Ockupanter eller ägare har ingen skyldighet att själva rapportera till den lokala 

myndigheten (Patrick Bond, intervju, 3 maj 2013). 

Fastighet eller del av fastighet med bedömning gällande Rating omvärderas vart femte 

år (Patrick Bond, intervju, 3 maj 2013). 

Bedömningarna av värdet för Council Tax och Rating är ingen exakt vetenskap, misstag 

kan göras. Vid felbedömningar är överklagandesystemet öppet och fritt att använda 

(Patrick Bond, intervju, 3 maj 2013). 

Problem kan uppstå då vissa lokala myndigheter har svårt att uppdatera Valuation 

Office Agency med uppgifter gällande Rating. Ett nytt system gällande rapportering ska 

tas i bruk vilket gör rapporteringsproblemen mindre (Patrick Bond, intervju, 3 maj 

2013). 

Värderingen för Council Tax används endast för beskattning av bostäder. Anledningen 

är att bostäder värderas efter 1991 respektive 2003 års marknadsvärde (Patrick Bond, 

intervju, 3 maj 2013). 
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6. Diskussion 

Diskussionen behandlar resultatet av litteraturstudien och intervjustudien. En analys av 

de starka och svaga sidorna gällande engelska och walesiska värderingsmetodiken och 

organisationen diskuteras. Sedan diskuteras val av metoder och vad som kunde ha 

utförts annorlunda. Förbättringsförslag gällande det svenska systemet diskuteras baserat 

på analysen av det engelska och walesiska systemet.  

 
6.1 Diskussion om resultat 

Fastighetsskatten i England och Wales är bunden till den boende i fastigheten istället för 

till fastighetsägaren. Argumentet är att det är mer kontrollerbart vem som ska betala 

skatten. Det argumentet bör dock inte hålla i jämförelse med det svenska systemet vilket 

har ett utarbetat fastighetsregister med information om fastighetsägare. Det går dock 

inte att avgöra med de framtagna data vilket det enklaste och effektivaste sättet är.  

Council Tax systemet har en intressant uppdelning. Värdeskillnaden på bostäder i 

samma band kan vara stora. Personer i samma band med stora skillnader i värde på 

bostäder ska betala samma skatt. Ett exempel är att en person som äger en bostad 

värderad till 121 000 £ får betala samma skatt som en person med en bostad värd 140 

000 £ i band F i England. Skillnaden på bostädernas värde är 39 000 £. Det skulle kunna 

påtalas som en brist gällande Council Tax, men studien behandlar inte om de boende i 

England och Wales tycker detta är orättvist. 

Patrick Bond (intervju, 3 maj 2013) menar att svårigheten med fastighetstaxering är 

kontrollen av uppgifterna från fastighetsdeklarationerna. Det positiva är att majoriteten 

av befolkningen i England och Wales vet att det är straffbart att fuska med 

deklarationerna. Böterna är kännbara då första boten ligger på 70 £ och de efterföljande 

på 280 £ varje gång deklarationen behöver korrigeras. Böterna är kännbara därför att 

ägaren eller ockupanten inte får högre fastighetsskatt gällande Council Tax vid ökat 

värde av bostaden, vilket gör att undanhållande av uppgifter inte medför fördelar. 

En risk vid bedömning av bostäder för Council Tax är marknadsvärdet. Enligt Patrick 

Bond (intervju, 3 maj 2013) är inte värderingen en exakt vetenskap. Bostäder liggandes 

högt i band kan riskera att hamna i ett högre band med högre skatt vid felbedömning. I 

England ska Valuation Office Agency värdera bostäder efter 1991 år marknadsvärde 

vilket är mer än tjugo år bakåt i tiden. Detta medför att skattebetalare gällande Council 

Tax måste vara medvetna om att felbedömningar kan göras. 
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Fördelar med den vida bandbredden är risken att bostäder placeras i fel band vid 

felbedömning blir mindre. Fler band med mindre bandbredd hade medfört risken att fler 

bostäder placerats i fel band (Plimmer et al., 2002). Konsekvensen hade resulterat i fler 

överklaganden vilket lett till ökade kostnader för myndigheterna. 

Felbedömningar kan även göras gällande Rating. Speciellt då en kommersiell fastighet 

eller del av en fastighet ska jämföras med liknande för att få ett skattevärde. 

Skattebetalare måste vara uppmärksamma på felbedömningar vid värderingen. 

Valuation Office Agency i England och Wales behöver ett fungerande samarbete med 

de lokala myndigheterna gällande rapportering av uppgifter angående Rating. En 

revidering av rapporteringssystemet har gjorts vilket kommer att medföra bättre 

hantering av uppgifter samt ökade intäkter av skatten. 

Personer ålagda Council Tax eller Rating har ingen skyldighet att anmäla förändringar 

till den lokala myndigheten. Valuation Office Agency och de lokala myndigheterna 

ansvarar för utsändningen av deklarationsblanketter vid kännedom om förändring. Detta 

innebär att de lokala myndigheterna måste ha god kontroll på förändringar som sker 

gällande bostäder samt fastighet eller del av fastighet för kommersiellt bruk. 

Olika grader av skatteförmåner finns gällande Council Tax. Bor endast en vuxen i 

bostaden betalas 75 % av skatten. Ägaren av en tom bostad betalar 50 % av skatten i 

befintligt band. Ägaren av outhyrd fastighet eller del av fastighet för kommersiell 

verksamhet gällande Rating ska betala 100 % skatt förutom de tre första månaderna. 

Resultaten av endast skattelättnad gällande Rating de första tre månaderna kan vara 

negativa. Många ägare är beroende av hyresgästerna och klarar inte ekonomin 

månaderna efter skattehjälpen. Skatten kan bli dyr för ägare som blivit av med flera 

hyresgäster eller blivit av med en hyresgäst av en större fastighet. Detta kan medföra att 

ägarna går i konkurs och måste sälja fastigheterna. 

Bostäder i England och Wales värderas efter 1991 respektive 2003 års marknadsvärde, 

bostäderna omvärderas vid ökande eller minskande av värde. Värdeminskas en bostad 

och det medför byte av band, sker bytet direkt. Ökar värdet sker byte av band först när 

bostaden överlåts. Sker överlåtelsen flera år senare innebär det en teoretiskt förlorad 

fastighetsskatt.  

Ägaren eller ockupanten vilken utför renoveringen får dock ingen högre fastighetskatt. 

Personen ska ändå rapportera in uppgifterna till den lokala myndigheten för underlag till 
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framtida fastighetskatt. Valuation Office Agency får uppgifter om förändring från de 

lokala myndigheterna. Positivt med detta system är att det uppmuntrar ägare och 

ockupanter av bostäder att uppgradera dessa utan att få en förhöjd fastighetskatt. 

Kommunerna i England och Wales avgör storleken på skatten för bostäder gällande de 

olika banden. Detta görs genom årliga beräkningar av kostnader på samhällstjänster. 

Positivt angående Council Tax är att ägare och ockupanter av bostäder ser var pengarna 

från fastighetskatten går då kommunerna enligt lag är skyldiga att redovisa detta 

(Vlassenko, 2001).  

Fastighetsskatten är ett rörligt värde, vissa händelser inom kommunen kan orsaka ett 

högre värde jämfört med tidigare år. Skattesatsen för Council Tax kan skiljas kommuner 

emellan, detta bidrar också till att fastighetsskatten blir ett rörligt värde. Istället för en 

nationell bunden skatt för alla bostäder i England och Wales kan kommunerna själva 

reglera fastighetskatten beroende på utgifter.  

Konsekvenserna gällande Council Tax kan bli att personer påverkas av en rörlig skatt 

istället för en nationell bunden skatt. Tabell 22 visar exempel på hur stora skillnaderna 

kan vara mellan kommuner. Skillnaderna beror på olika faktorer, t.ex. storlek på 

kommunen, folkmängd samt typ av område. Negativt gällande skillnader mellan 

kommuner är att personer får ta hänsyn till detta vid flytt. En bunden skatt hade inte 

medfört den konsekvensen. 

Tabell 22. Skatteskillnader mellan Darlington City Council och City of Westminster (Darlington City 

Council, 2013) och (City of Westminster, 2013). 

Darlington 

Council 

Valuta £ Westminisiter 

Council 

Valuta £ Differens £ 

Band A 1 070,67 Band A 251,83 818,84 

Band B 1 249,11 Band B 293,80 955,31 

Band C 1 427,56 Band C 335,77 1 071,79 

Band D 1 606,00 Band D 377,74 1 228,26 

Band E 1 962,89 Band E 461,68 1 501,21 

Band F 2 319,78 Band F 545,62 1 774,16 

Band G 2 676,67 Band G 545,62 2 131,05 

Band H 3 212,00 Band H 755,48 2 456,52 

Negativt med värdering för Council Tax är att det endast kan användas till skatten. Alla 

bedömningar av bostäder i England får värdet bostaden hade 1991 respektive 2003 i 



 

29 
 

Wales, vilket medför att skatten inte används till annat än Council Tax då värdet inte är 

aktuellt för t.ex. banklån med bostaden som säkerhet. 

Intressant gällande Rating är att fastigheter eller del av fastigheter för statligt bruk som 

t.ex. sjukhus inte är skattebefriade. En trolig brist gällande det är att pengarna 

förmodligen enbart cirkulerar i en viss mängd. Patrick Bond (intervju, 3 maj 2013) 

anser dock att det är viktigt för fastigheter vilka ägs och är befolkade av statlig personal 

att betala fastighetskatt. Argumentet för det är att det kan vara bra att se hur mycket en 

fastighet är skattebelagd, förståelse för detta argument saknas. 

Bostäder och kommersiella fastigheter gällande Rating och Council Tax värderas 

tillbaka i tiden. Något som framhölls positivt med detta är att det kan uträknas ett mer 

trovärdigt marknads och hyresvärde men förståelse för det argumentet saknas (Shapiro 

et al., 2013). 

 

6.2 Förbättringsförslag till det svenska fastighetstaxeringssystemet 

Enligt skatteverket förändras fastighetsskatten i Sverige vid ökande eller minskande 

fastighetsvärde. Ägare eller ockupanter av bostäder i England och Wales får ändrat 

skattevärde endast vid minskande värde av bostaden. Ökar bostaden i värde ändras 

skattesatsen först vid försäljning av bostaden vilket medför att den nya ägaren eller 

ockupanten berörs av den förhöjda skatten. 

Det svenska systemet tillåter varje enskild fastighetstaxerare ansvara att 

fastighetsdeklarationen blir korrekt ifylld. Risk finns att alla inte är ärliga vid 

fastighetsdeklaration när det vet att skatten ökar om taxeringsvärdet ökar. Engelska och 

Walesiska systemet medför en större ärlighet vid fastighetsdeklarationer då ärlighet inte 

medför högre skatt.  

Fastighetstaxeringssystemet i England och Wales utdömer böter vid felaktig 

deklaration. Negativt med det svenska systemet är att fler personer chansar att inte 

deklarera alla gjorda underhåll när de vet att undanhållande av mindre information inte 

beivras. Regelbundna stickprov av skatteverket och avgifter för felaktiga deklarationer 

kan bidra till att deklarationerna visar en mer rättvis bild av fastigheterna. 

De lokala myndigheterna har ett krav gällande redovisning hur Council Tax och Rating 

används. Varje kommun redovisar på sina hemsidor hur skatten används. En sådan 

redovisning kan göra skattebetalarna mer motiverade att betala skatt när de enkelt kan 

se hur skatten används. 
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Positivt med det svenska systemet gällande värdering av fastigheter är att värderingen 

kan användas till fler syften än fastighetsskatten. Värderingen för Council Tax kan bara 

användas till skatten. Fler användningsområden av taxeringsvärdet ger skattebetalarna 

möjlighet att spara pengar i andra sammanhang, t.ex. behöver de inte betala en 

värdering på bostaden som säkerhet för banklån. 

Något bra gällande det svenska fastighetstaxeringssystemet gentemot det engelska och 

walesiska systemet är att i Sverige finns en felmarginal vilket bidrar till minskad risk för 

övertaxering.  

Eftersom det svenska systemet har en bunden nationell skatt skiljer den sig inte mellan 

kommuner beroende på regionala omständigheter. Detta gör att fastighetskatten inte är 

en faktor personer i Sverige behöver ta hänsyn till vid flytt. Gällande skattetak för 

fastighetsavgiften kan det benämnas som en faktor vilket gör att personer svarar ärligare 

vid fastighetsdeklaration i Sverige. Om t.ex. skattetaken inte funnits skulle 

fastighetsavgiften bli väldigt hög för vissa fastigheter, då kan risken för undanhållande 

av uppgifter bli större.  

Positivt angående det engelska och walesiska systemet gällande Council Tax är att 

hänsyn tas till hur många vuxna som bor i bostaden. Detta kan benämnas positivt för att 

inkomsten vanligtvis ökar desto fler vuxna som bor i bostaden. Färre vuxna i bostaden 

medför en direkt skattereduktion oavsett inkomst. Den faktorn finns inte på samma sätt i 

Sverige och kan vara en påtalad förbättring. Myndigheter måste ha god kontroll på hur 

många personer som bor i bostäderna, detta system skulle annars kunna utnyttjas på fel 

sätt. 

Även något annat som talar emot detta är att det finns många andra skattereduktioner 

gällande det svenska systemet. Att nybyggda småhus, bostadshyreshus och 

ägarlägenheter är skattebefriade i fem eller femton år beroende på deras värdeår kan 

vara en faktor vilket uppmuntrar nybyggnation. Det finns även bidrag till bostäder 

baserat på personers inkomster och skattereduktioner för pensionärer.  

Gällande skattereduktion för pensionärer kan nämnas att Sverige ligger före gentemot 

det engelska och walesiska systemet då det svenska systemet tar hänsyn till eventuella 

minskade inkomster för pensionärer. Dock kan det finnas andra bidrag för pensionärer 

eller andra inkomstförändringar gällande personer i England eller Wales, men detta går 

inte inom ramen för studiens avgränsningar.  
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6.3 Diskussion om metodval 

Detta avsnitt redogör hur valet av metoder påverkar resultatet. Intervjustudien gav ett 

väntat resultat då många frågor ställdes för att konfirmera litteraturstudien. 

Intervjustudien kunde bestått av fler intervjuer och med frågor om förbättring och 

brister i England och Wales. Detta hade gett data vilket kunde använts till 

förbättringsförslag gällande det svenska systemet. I denna studie utgjorde data från 

litteraturstudien förslag till förbättringar. 

En tidig dialog med Patrick Bond visade att sådana frågor kunde bli svåra att ställa utan 

att löpa risk för den intervjuade personen att kritisera sin arbetsplats. Något som går att 

kritisera med intervjustudien är att endast en intervju gjordes. Enligt Kylen (2004) är tre 

intervjuer är ett bra antal för att få ut trovärdig data.  

I litteraturstudien användes internetkällor. Risk finns för kritik angående trovärdigheten 

i internetkällor (Biggam, 2011). Nämnas bör att den största delen av de använda 

källorna från internet var utgivna av myndigheter, vilket ökar trovärdigheten. Studien 

kunde ha utformats helt utan internetkällor, men för att ta fram aktuella siffror och data 

användes dessa källor.  

En fallstudie kunde varit relevant om det intressanta i studien hade fokuserat på 

värdebedömningen vid taxeringen. Värdebedömningen valdes dock bort i studien då 

tecken visade att den inte skildes mycket från den svenska värdebedömningen.  
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7. Slutsatser 

I vår frågeställning ställdes en huvudfråga med två delfrågor.  

Hur ser fastighetstaxeringsmetodiken och organisationen kring detta ut i England och 

Wales? 

○ Undersöka värderingsmetodiken och organisationens starka och svaga 

sidor 

○ Använda framtagen data för att ge förbättringsförslag till det svenska 

fastighetstaxeringssystemet 

Studien redovisade hur fastighetstaxeringsmetodiken och organisationen såg ut i 

England och Wales. Studien har även svarat på delfrågorna gällande 

värderingsmetodikens och organisationens starka och svaga sidor. Förbättringsförslag 

till det svenska systemet har framkommit. 

Metodiken och organisationen i England och Wales benämns Council Tax och Rating. I 

Council Taxsystemet bedöms marknadsvärdet på bostaden. Ratingsystemet är lämpat för 

kommersiella fastigheter och bedömningen är baserad på hyresvärdet. 

Ett konstaterande är att systemen skiljer sig ganska mycket men det går att lära av det 

engelska och walesiska systemet. Viktiga skillnader att benämna är att skatten gällande 

Council Tax och Rating i regel är bunden till ockupanten och inte ägaren. När detta 

märktes väcktes tanken att det skulle bli svårt att hitta förbättringsförslag, men under 

arbetets gång har ändå tankar kring förbättringsförlag vuxit fram.  

I Sverige läggs mer resurser och tid på värderingen för fastigheter. England och Wales 

lägger mer tid på uträkning och redovisning av skatten. En parallell att dra är att allmän 

fastighetstaxering för småhus i Sverige genomförs var tredje år. Bostäder i England och 

Wales omvärderas enbart när de ökar eller minskar i värde.  

En hypotetisk slutsats gällande detta är eftersom mer resurser läggs på uträkning av 

skatten i England och i Wales kan det påtalas att skatten får en mer rättvis bedömning. I 

Sverige läggs mer resurser på värderingen och värderingen kan därför användas till fler 

syften än enbart fastighetsskatt.  

Gällande förbättringsförslagen bör nämnas att alla inte är genomförbara. Faktorer som 

lagstiftning och politik kan motsätta förslagen och vissa förslag kräver resurser och tid, 

t.ex. regelbundna stickprov. Det positiva gällande det engelska och walesiska 
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fastighetstaxeringssystemet har redovisats och förslag till tillämpning av dessa har 

beskrivits.  

Lantmäteriet har genom arbetet fått en inblick i Englands och Wales 

fastighetstaxeringssystem och fått uppslag på eventuella förbättringar gällande det 

svenska fastighetstaxeringssystemet.  
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8. Förslag till fortsatta studier 

Fortsatta studier gällande Englands och Wales värderingsmetodik kan utföras. De anser 

få ett mer trovärdigt och rättvist värde vid bedömning bakåt i tiden av marknadsvärde 

och hyresvärde. Detta är en stor skillnad mot det svenska synsättet, vilket kan 

undersökas ytterligare. 

Något som väcker frågor gällande det svenska systemet är hur många som undanhåller 

uppgifter till fastighetsdeklarationen. En anonym enkätundersökning skulle kunna 

genomföras med fastighetsägare vilka svara på om de undanhåller uppgifter till 

fastighetsdeklarationen. Utifrån undersökningen kan Lantmäteriet avgöra om de 

behöver omarbeta systemet gällande fastighetsdeklarationer, eller om de kan bevara det 

befintliga systemet.   

Av de två redovisade systemen gällande fastighetsdeklaration kan undersökningar göras 

om vilket system som är effektivast. Detta kan göras genom en undersökning där 

systemen testas över en viss tid. Undersökningen kan visa om endast skattehöjning vid 

försäljning av fastigheten inbringar lika mycket skatt eller mer än vid skattehöjning 

direkt.  Hypotetisk tanke är att personerna i England och Wales deklarerar ärligare än 

svenskarna. Bostäder i England och Wales får endast högre skattevärde vid försäljning 

om bostaden ökat i värde, detta medför inget negativt med ärlig deklaration. Svenskarna 

får högre skatt direkt vid ökande fastighetsvärde vilket kan medföra att uppgifter 

undanhålls gällande taxering.  

Ett annat förslag på fortsatta studier är att undersöka andra länders 

fastighetstaxeringssystem. Möjligheter att lära från andra länder kan vara mycket stora. 

Metodiken kan vara en litteraturstudie och en mer omfattande intervjustudie. Länder av 

intresse är i första hand de länder Lantmäteriet idag inte har något samarbete med.  

 

En utredning av effektiviteten hos de båda länderna beroende på de resurser som läggs i 

varje land kan vara ett förslag till fortsatta studier. Att folkmängd jämförs med hur 

många som arbetar med fastighetskatt samt uträkningar görs på vilken inkomst länderna 

får genom fastighetskatt. Genom sådana data skulle en bedömning kunna göras på 

effektiviteten.  
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Bilagor 
  

  

Bilaga 1  

 

Intervju 

 

Typ: Intervju på plats 

 

Datum för intervjun: 2013-04-26 klockan 10.30 

 

Namn: Henrik Roos 

 

Yrke: Sektionschef för fastighetsekonomi  

 

Arbetsplats: Lantmäteriet Gävle 

 

1 På Lantmäteriets hemsida står det att ni vill ha i uppdrag att ta reda på information 

om andra länder, varför vill ni ha det? 

 

Vi vill jämföra med andra länder i ett utvecklingssyfte. Få en uppfattning om hur effektivt 

det svenska systemet är jämfört med andra länders. 

 

2 Vad är det för information ni vill ha om andra länder? 

 

Vi vill ha reda på värderingsmetodiken vid fastighetstaxering. Vi är även intresserade av 

syftet till fastighetstaxeringen. 

 

3 Har Lantmäteriet ett samarbete med några andra länder i-länder i Europa gällande 

taxering? 

 

Den kontakten Lantmäteriet har med andra länder är bara sporadiska som t.ex. vid 

seminarium. Det finns ingen regelbunden kontakt med något annat land. 

 

 

4 Har du någon information om hur många på ett ungefär som jobbar med taxering 

inom Lantmäteriet? 
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Skatteverket är ansvarig för hela fastighetstaxeringen, från information till bearbetning av 

uppgifter samt kommunikation med fastighetsägarna. Lantmäteriet hjälper till med 

fastighetsanknutna aspekter som t.ex. register. 

 

5 När ni massvärderar fastigheter i Sverige finns det någon risk för felbedömning? I 

så fall hur följs det upp? 

               

             Upptäcker vi felaktigheter kan fastighetsägaren begära en omprövning. 

 

6 Vilka uppgifter är svårast att kontrollera gällande värdering? 

 

Det som är svårast att upptäcka hur standarden är och hur mycket underhåll som gjorts. 

Skatteverket kan göra kontroller men det är ingenting som sker systematiskt. 

 

7 Gällande fastighetsdeklarationer hur märks det att deklarationerna är felaktigt 

ifyllda? 

 

Myndigheterna har ett ansvar att deklarationerna ska vara strukturerade på ett sätt att fel 

inte ska kunna göras. Det finns inga direkta påföljder vid felaktigt ifyllda deklarationer. 

 

8 Finns det några andra myndigheter som kontrollerar uppgifter? 

 

Förutom skatteverket och Lantmäteriet samlar även kommunerna in information om 

fastigheter. 
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Bilaga 2 

 

Intervju 

 

Typ: Telefonintervju  

 

Datum för intervjun: 2013-05-10 klockan 11.00 

 

Namn: Patrick Bond 

 

Yrke: Deputy head of rating professional advice in the VOA  

 

Arbetsplats: Valuation Office Agency 

 

1 Why is not government property exempt from tax? Doesn’t the money just 

circulate from collection from government properties?  

 

Government occupations whether central or local are often exempted on the grounds that 

payment is simply money ‘going around in a circle’ out of one government account and 

back into another.  This analysis is simplistic.  Property tax is often a local tax used to 

finance local government.  The costs of providing services to a central government 

building are likely to be just the same as providing services to a similar private building.  

Local government needs the property tax to pay for the services and, in order not to be 

disadvantaged by the occupier of a particular building being central government rather 

than a private company, it is sensible for government to pay the property tax.  Often 

payments are made in lieu of the property tax by government but there are many 

examples in the world of these payments being tardy, not actually paid or only part paid. 

It is also helpful to government to know the true cost of occupying the property it uses as 

an aid to efficiency.  Notional rental charges and the payment of property tax all bring to 

the attention of government the normal cost of using property and is likely to act as a 

significant driver towards the efficient use of government property. 

 

2 When you send out forms of return regarding non-domestic properties, how is that 

followed up by the Valuation Office Agency? 

 

Reminders are sent.  Failure to return is a civil offence and can result in proceedings to 

levy a penalty 
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3 What makes the receiver answer honestly? 

 

It is a criminal offence to give answers the receiver knows to be wrong   

            

4 If a person lies or withhold information about a non-domestic property, how will 

the Valuation Office Agency find out? 

 

That is a difficulty!  It may subsequently be discovered or found out from other 

information. 

 

5 Are there any penalties for lying or withholding information regarding non-

domestic properties?  

 

Yes failure to return the form is a civil wrong and penalties can be levied 

 

6 When you send out forms of return regarding council tax/domestic properties how 

is that followed up by the Valuation Office Agency? 

 

As there has not been a council tax revaluation since 1993 we have not needed to send 

out forms 

 

7 Regarding properties for both domestic and non-domestic. If a property gets 

upgraded so it increases in value, does the owner or the occupant have any 

obligations to report this? And if yes, when do they have to report this? 

 

There is no obligation 

 

8 Are there any rules about what you need to report regarding upgrading a property 

for domestic and non-domestic uses? 

 

There is no need to report.  The idea is that the local council tells the VOA because it 

should know about new properties and extensions from building control and planning 

permissions. 
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9 Regarding the previous questions asked, can you name any improvements to this 

system or do you think its fine as it is? 

 

Not all councils are good at reporting on Non-domestic property. However the new Rates 

Retention plan should improve this situation. 

 

 

10  How often do properties (both domestic and non-domestic) get valued? 

 

Normally all non-domestic properties are revalued every five years at the five yearly 

revaluation using up to date values (actually two years before the date the new lists come 

into force).  However the next revaluation has just been postponed until 2017 so that will 

be a 7 year gap. 

There has not been a domestic (Council Tax) revaluation in England since 1993, one due 

in 2007 was cancelled and the government has no plans to order a new revaluation. 

 

11  When you value domestic properties is it possible that the valuation is incorrect?  

 

 Valuation is not an exact science and so, yes, some can be wrongly valued 

 

12  If a valuation is incorrect what can the affected occupant do? 

 

He can advise the VOA or formally challenge the new band.  The appeal system is very 

open and free to use. 

 

13  What information do you use when you value properties for both domestic and 

non-domestic uses? Is it all based on the declaration you send out to 

owners/occupants?  

 

To value you need survey details about the property together with details of both 

comparable transactions and survey details about the properties involved in the 

comparable transactions.  Survey details are obtained by physical inspection.  Broadly for 

Rating the rental transaction evidence is obtained from the forms sent to 

occupiers/owners but other sources are used as well e.g. reports in publications, Internet, 

Stamp Duty Land Tax returns. 

For domestic properties and Council Tax evidence from Stamp Duty Land Tax returns 

was used to value.  These are returns made on the sale of a freehold or grant/transfer of 
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a long lease to the tax authorities to determine whether any SDLT (property transfer tax) 

is payable.  A copy of the forms comes to the VOA. 

 

 

 

14 Can you use the valuation that you do for something else? Does it serve other       

purposes? 

 

Not really.  Rateable Values are used for some other purposes e.g. statutory limitations           

for various purposes.   It does not become some sort of official valuation for perhaps 

compulsory purchase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


