
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Värdering av småhusfastigheter inom 
stadsomvandlingsområdet i Kiruna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Mats Walfridsson 
 
 
 

 
 
 

2013 
  

 
 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Lantmäteriteknik 

 
 

 
  

 
 
 

Handledare: Lars Steiner 
Examinator: Apostolos Bantekas 

 
  

 
 
 



Förord 

Det här examensarbetet har utförts vid Högskolan i Gävle och omfattar en 

kandidatuppsats om 15 högskolepoäng med inriktning i lantmäteriteknik. Idé till 

arbetet har tagits fram tillsammans med Kiruna kommun och Kungliga Tekniska 

Högskolan. 

Tack Eva Ekelund på Kiruna kommun som hjälpt till med kontakt till KTH och 

material till arbetet, Hans Lind professor på KTH som deltagit som informell 

handledare och haft många bra idéer och förslag. Sist men inte minst vill jag tacka 

min handledare Lars Steiner på Högskolan i Gävle. 

 

Gävle, maj 2013 

Mats Walfridsson 

 



 

Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur värdering av marknadsvärden för 

fastigheter inom stadsomvandlingsområdet ska utföras enligt ersättnings-

bestämmelserna i expropriationslagen. Först utfördes en litteraturstudie som 

undersökte hur ersättning vid expropriation skulle bestämmas. Ersättningen skulle 

utgöra ett opåverkat marknadsvärde plus 25 procent samt övrig skada. Med 

opåverkat menas att de inte är påverkat av exproprationsändamålet. Om 

tillräckligt med genomförda köp fanns att tillgå var ortsprismetoden den mest 

lämpade metoden för värdering av småhusfastigheter. 

För att få en större inblick i fastighetsmarknaden i Kiruna och som underlag till 

senare utförd värdering genomfördes en fastighetsmarknadsanalys där 

transaktioner i Kiruna mellan 2001 och 2012 användes. Med hjälp av 

transaktionerna delades Kiruna tätort upp i tre områden med benämningarna, 

drabbade området på Norrmalm, odrabbade området på Norrmalm samt Övriga 

Kiruna. Dessa områden användes genomgående i hela arbetet. För varje område 

utfördes en analys för bostadsbeståndet samt analys av gjorda köp och 

prisutvecklingar. Någon avvikande prisutveckling för det drabbade området kunde 

inte påvisas, inte heller för det näraliggande området. 

För att undersöka om ortprismetoden var en lämplig metod utfördes värderingar 

av hypotetiska fastigheter som var vanliga inom det drabbade området. 

Värderingen följde ortsprismetodens huvudmoment med undantag av att 

jämförelseobjekten justerades med hänsyn till avståndet till Kiruna centrum. 

Studien visade att ortsprismetoden var användbar vid värdering av 

småhusfastigheter inom stadsomvandlingsområdet. Även om den utförda analysen 

inte påvisade någon påverkan inom det drabbade området på Norrmalm måste 

jämförelseobjekt väljas utanför det drabbade området på Norrmalm då området 

ändock sannolikt är påverkat. Hänsyn måste också tas till att Kirunas 

fastighetsmarknad är relativt begränsad och det kan vara svårt att hitta bra 

näraliggande jämförelseobjekt för vissa fastigheter.  

Nyckelord: Kiruna, Stadsomvandling, Marknadsvärde, Värdering, 

Ortsprismetod, Expropriation 



 

Abstract 

The purpose of this study is to examine how the appraisal of the market values of 

real estates within an area effected by of city relocation shall be carried out 

according to the regulation in the Expropriation Act. First a literature study was 

performed to examine how compensation for expropriation would be determined. 

The compensation would be an unaffected market value plus 25 percent, and other 

loss. Unaffected means that it is not influenced by the purpose of the 

expropriation. If the number of sales available were sufficient, the comparison 

method was the most suitable method. 

To gain a greater insight into the real estate market in Kiruna and as a basis for 

price trends, a real estate market analysis in which transactions in Kiruna between 

2001 and 2012 were used. By using the transacations data Kiruna was divided into 

three areas with designations, affected area of Norrmalm, unaffected area of 

Norrmalm and rest of Kiruna. These sites were used throughout the entire study. 

For each area, an analysis of the housing stock as well as analysis of completed 

sales and price trends. Any divergent price trends of the affected area was not 

proven, nor for the nearby area either. 

Appraisals of hypothetical properties were performed to examine whether the 

comparison method was an appropriate method. The appraisal followed main 

parts of the comparison method except that the comparison objects were adjusted 

according to the distance to the center of Kiruna. The study showed that the 

comparison method was useful in the valuation of single-family properties in the 

area of city relocation. Although the analysis did not detect any impact for the 

price trends of the affected area in Norrmalm, comparison objects must be 

selected outside the affected area in Norrmalm, because the area is most likely 

influenced nevertheless. Consideration must also be given to Kiruna's real estate 

market is relatively limited and it can be difficult to find good comparison objects. 

Keywords: Kiruna, City relocation, Market value, Appraisals, Comparison 

method, Expropriation



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .......................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................... 1 

1.1.1 Kiruna ................................................................................................ 2 

1.1.2 LKAB och Gruvan ............................................................................ 3 

1.1.3 Stadsomvandlingen ........................................................................... 3 

1.1.4 LKAB köper småhusfastigheter ........................................................ 4 

1.2 Syfte och frågeställningar ......................................................................... 5 

1.3 Disposition ................................................................................................ 6 

2 Metod ............................................................................................................... 7 

2.1 Litteraturstudie: Ersättning vid expropriation .......................................... 7 

2.2 Fastighetsmarknadsanalys Kiruna ............................................................ 8 

2.2.1 Bostadsbestånd .................................................................................. 8 

2.2.2 Prisutveckling .................................................................................... 9 

2.3 Värdering av hypotetiska fastigheter ...................................................... 10 

2.3.1 Val av hypotetiska fastigheter ......................................................... 10 

2.3.2 Avgränsning av delmarknad och val av jämförelseobjekt .............. 10 

2.3.3 Justering av taxeringsvärde och köpeskilling .................................. 11 

2.3.4 Lägesjustering av jämförelsefastigheter .......................................... 11 

2.3.5 Normering och beräkning ................................................................ 12 

3 Resultat ........................................................................................................... 13 



3.1 Litteraturstudie: Ersättning vid expropriation ........................................ 13 

3.1.1 Markåtkomst .................................................................................... 13 

3.1.2 Ersättning ........................................................................................ 13 

3.1.3 Värdering ......................................................................................... 15 

3.1.4 Ortsprismetoden .............................................................................. 16 

3.2 Fastighetsmarknadsanalys Kiruna .......................................................... 19 

3.2.1 Bostadsbestånd i transaktionsdata ................................................... 19 

3.2.2 Prisutveckling .................................................................................. 20 

3.3 Värdering av hypotetiska fastigheter ...................................................... 21 

3.3.1 Hypotetiska fastigheter .................................................................... 21 

3.3.2 Jämförelsefastigheter ....................................................................... 22 

3.3.3 Nyckeltal ......................................................................................... 23 

3.3.4 Beräknat värde ................................................................................. 24 

4 Diskussion ...................................................................................................... 26 

4.1 Litteraturstudie: Ersättning vid expropriation ........................................ 26 

4.2 Fastighetsmarknadsanalys Kiruna .......................................................... 26 

4.3 Värdering av hypotetiska fastigheter ...................................................... 27 

5 Slutsats ........................................................................................................... 30 

Referenser .............................................................................................................. 31 

Bilaga 1 - Bostadsbestånd 

Bilaga 2 - Prisutveckling 



1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sveriges nordligaste stad, Kiruna, är i spännande tider med den unika 

stadsomvandlingen som håller på att ske (Kiruna kommun, 2012). I och med 

stadsomvandlingen kommer ett stort antal småhusfastigheter upphöra och hushåll 

bli tvingade till flytt (a.a). Idag erbjuder LKAB fastighetsägarna ersättning av 

marknadsvärdet för fastigheten, 25 procents tillägg på marknadsvärdet samt 

ersättning för flyttkostnad (LKAB, u.å.d). Ifall inte fastighetsägaren inte är nöjd 

med ersättningen och tackar nej till erbjudandet blir LKAB tvingade att ansöka 

om tvångsinlösen av mark med hjälp av minerallagen (Bergsstaten, 2010). 

Minerallagen säger att ersättning ska utgå enligt fjärde kapitlet i 

expropriationslagen (SFS 1991:45).  

Vid expropriation av hel fastighet ska en löseskilling bestående av 

marknadsvärdet för fastigheten med ett tillägg på 25 procent samt ersättning för 

övrig skada utgå (Sjödin, 2011). Kopsch (2013b) förklarar att den drabbade 

fastighetsägaren ska bli ersatt av ett opåverkat marknadsvärde, vilket betyder att 

marknadsvärdet för fastigheten får inte vara påverkat av expropriationsändamålet. 

Vid värdering av marknadsvärdet för en fastighet finns ett antal olika metoder. En 

av de vanligaste metoderna vid småhusvärdering är ortsprismetoden (Roos, 2010). 

I ortsprismetoden används prisinformation angående tidigare försäljningar. 

Liknande fastigheter från samma eller liknande delmarknader väljs ut som 

jämförelseobjekt. Priserna för jämförelseobjekten justeras med prisutvecklingen. 

Sist beräknas medeltal för jämförelseobjekten. Med hjälp av medeltalen beräknas 

och bedöms marknadsvärdet. I bedömningen tas hänsyn till att fastigheter inte är 

exakt likadana. Medeltalen som används vid beräkning av värdet är främst 

köpeskillingskoefficienten (K/T, köpeskillingen/taxeringsvärdet) och kr/m2 

boarea (köpeskilling/boarea). Ortsprismetoden kräver att det finns bra 

jämförelseobjekt till den fastighet som ska värderas (a.a). 



2 

 

1.1.1 Kiruna 

Kirunas historia började på slutet av 1800-talet. Den första byggnaden byggdes 

1890, samma år som LKAB bildades (Persson, 2000). Sju år senare, 1897, började 

dåvarande platschef Hjalmar Lundbohm planeringen för en stadsplan av det nya 

samhället. Per-Olov Hallman utsågs till stadsarkitekt. Hallman var en av tidernas 

mest kontroversiella arktiter. Lundbohm avsåg att Kiruna skulle bli en 

mönsterstad. Tidigare hade det byggts helt fritt och oreglerat. Nu skulle 

byggnader och gator upprättas i en ordnad bebyggelse och anpassas efter 

geografin. Den 27 april 1900 fastställdes stadsplanen samt samhällets namn, 

Kiruna. Samma år som stadsplanen fastställdes såldes 147 fastigheter. Priserna 

varierade avsevärt beroende på fastigheternas läge. En fastighet på cirka 1000 

kvadratmeter kostade mellan 60 och 1000 kronor (a.a). Idag kostar en normal 

villatomt i Kiruna 100 000 kronor (Kiruna kommun, 2013a). Kiruna ombilades till 

stad 1948 och blev då Sveriges nordligaste stad.  

1899 var 18 personer inskrivna i Kiruna. 11 år senare, 1910 hade invånarantalet 

ökat avsevärt, då var det 7438 personer skrivna i samhället (Persson, 2000). 

Kiruna hade störst befolkning under mitten 1970-talet med över 25 000 invånare 

(SCB, 2012a). 2010 bodde det 18148 personer i Kiruna (SCB, 2012a) och det 

fanns cirka 3300 småhus (SCB, 2012b).  

Idag råder stor bostadbrist i Kiruna, det är mycket svårt att få en bostad 

(http://www.nsd.se/bostadsbrist/). Det är vanligt att småhusfastigheter köps upp 

och hyrs ut åt entreprenörsföretag som arbetar i gruvan (Eliasson, 2013, 7 maj). 

Även om det råder stor bostadsbrist idag har det inte alltid varit så. Under vissa 

tider var fastighetsägare tvungna att kallställa eller riva hyreshus på grund av den 

stora vakansgraden. Det står fortfarande hyreshus kallställda som inte går eller är 

för dyra att renovera till bruksskick (Lundmark, 2009, 17 juli). 
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1.1.2 LKAB och Gruvan 

Redan på 1600-talet fanns kännedom om järnmalmsfyndigheter i bergen 

Luossavaara och Kiirunavara (Barck, 2000). I slutet av 1800-talet ökade 

gruvbrytningen avsevärt då nya metoder för att framställa stål av god kvalité 

uppfunnits 1878. Några år senare påbörjades ett bygge av en järnväg mellan Luleå 

och Narvik i den norska kusten. Bygget drog ut på tiden och kunde inte börja 

användas förrän 1891, då enbart till Gällivare (a.a).  

1890 bildades Luossavaara Kiirunavara Aktiebolag (LKAB). Den viktigaste 

uppgiften LKAB hade var att påskynda bygget mellan Gällivare och Narvik 

(Barck, 2000). Malmbanan, som järnvägen mellan Luleå och Narvik fick heta, 

invigdes 1903. Redan 1913 svarade LKAB för nästan hälften av Sveriges 

malmproduktion. Då var malmbrytningen ett utomhusarbete. Idag är Kiirunavara 

en av världens största underjordiska malmgruvor med en huvudnivå på 1045 

meter (a.a). En ny huvudnivå håller på att upprättas och kommer att förlänga 

brytningen med 20 år. Den nya huvudnivån kommer att vara på 1365 meter 

(LKAB, u.å.a). 

1.1.3 Stadsomvandlingen 

Stadsomvandlingen startade 2004 då LKAB meddelade Kiruna kommun att 

gruvbrytningen kommer påverka stadsbebyggelsen (Kiruna kommun, 2013b). När 

LKAB bryter malm sjunker marken och sprickbildningar skapas, på grund av att 

malmkropparna lutar in under bebyggelsen kommer sprickbildningarna närmare 

stadskärnan desto djupare i gruvan brytningarna sker. För att kunna fortsätta 

gruvbrytningen måste en stor del av staden flyttas (LKAB, u.å.b). 

Stadsomvandlingen i Kiruna är unik i sitt slag, det är första gången en sådan 

händelse sker i ett demokratiskt land (Kiruna kommun, 2012).  

Material från Kiruna kommun visar att inom 20 år kommer över 3000 hushåll 

behöva flytta, varav nästan 200 småhusfastigheter (E. Ekelund, personlig 

kommunikation, 1 mars 2013). 420 000 kvadratmeter mark kommer att avvecklas, 

för varje kvadratmeter som ska avvecklas och återuppbyggs kommer en kostnad 
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av cirka 40-50 000 kronor. Det innebär att stadsomvandlingen kommer att kosta 

närmare 25 miljarder kronor (Kiruna kommun, 2012). 

Även om Kiruna stadsomvandling är unik och att det är första gången det händer i 

ett demokratiskt land har liknande händelser skett. Exempelvis i Brutte, Montana, 

USA. Den stora skillnaden där var att hela staden flyttades, det vill säga att staden 

var tvunget att byggas upp på nytt (Linder, 2009, 17 mars). I Malmberget, 

Gällivare sker en stadsomvandling i mindre utsträckning. Där har byggnader 

rivits, fastigheter upphört och hushåll flyttas. I Gällivare har även vissa hus 

flyttats fysiskt. (LKAB, u.å.c).  

1.1.4 LKAB köper småhusfastigheter 

När LKAB förvärvar småhusfastigheter används förnärvarande inte 

expropriationslagen utan de köper fastigheten från fastighetsägaren (LKAB, 

u.å.d). Detta innebär att fastighetsägaren inte är tvingad att sälja sin fastighet till 

LKAB (a.a). Även om det är frivilliga köp LKAB använder sig av, följer de 

ersättningsprincipen 25 procent över marknadsvärdet från expropriationslagen (G. 

Olovsson, personlig kommunikation, 29 april 2013). Av de nästan 200 

småhusfastigheter som ska upphöra ligger de flesta på Norrmalm (se figur 1).  

 

Figur 1 Översikt av det drabbade småhusfastigheterna på Norrmalm. 
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När LKAB köper upp småhusfastigheter anlitar de en oberoende värderare som 

värderar fastigheten (LKAB, u.å.d). Enligt avdelningschefen för 

stadsomvandlingen på LKAB består de oberoende värderarna av både lokala 

mäklare och mäklare från andra städer (G. Olovsson, personlig kommunikation, 

30 april 2013). Värderaren ger ett utlåtande av ett marknadsvärde för fastigheten, 

till marknadsvärdet lägger LKAB på 25 procent och även ersättning för 

flyttkostnader (LKAB, u.å.d). Vid värdering av de drabbade fastigheterna tas 

ingen hänsyn till den värdeminskning som kan ha skett på grund av 

stadsomvandlingen. I vissa fall har LKAB köpt upp småhusfastigheter som de 

sedan hyr ut till dess förra ägare, det vill säga den ursprungliga fastighetsägaren 

får LKAB som fastighetsvärd (a.a). 

Enligt G. Olovsson (personlig kommunikation, 29 april 2013) söker inte LKAB 

lagfart för de fastigheter de köper, de utför en fastighetsreglering där marken 

överförs till en av deras befintliga fastigheter. På grund av fastighetsregleringen 

går det inte se några av deras småhusfastighetsköp i något prisregister. Att LKAB 

köper småhusfastigheter i Norrmalm är något som pågår just nu. I en artikel 

skriver norrländska socialdemokraten om att LKAB har börjat köpa upp 

fastigheter i Kiruna (Karlsson, 4 maj, 2013). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur värdering av marknadsvärden för 

fastigheter inom stadsomvandlingsområdet ska utföras enligt ersättnings-

bestämmelserna i expropriationslagen. Arbetet begränsas till småhusfastigheter, 

det vill säga en till två familjs hus.  

För att uppnå syftet och komma fram till studiens mål kommer dessa 

frågeställningar att besvaras. 

 Vad säger den svenska lagen om ersättning vid expropriation? 

 Hur beräknas marknadsvärde för småhus i stadsomvandlingsområdet? 
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 Hur ser fastighetsmarknaden i Kiruna ut? 

 Vad har hänt med fastighetsmarknaden sedan LKAB och Kiruna kommun 

informerade om att staden skulle flyttas? Hur ser prisutvecklingen ut för 

staden respektive området som är drabbat av stadsomvandlingen?  

1.3 Disposition 

I det inledande kapitlet, kapitel 1, förklaras bakgrunden till arbetet samt att syftet 

och frågeställningar definieras.  I kapitel 2 beskrivs metoden, det vill säga hur 

arbetet har utförts. Därefter redovisas resultat av arbetet i kapitel 3. Arbetets 

metodval och resultat diskuteras i kapitel 4. I sista kapitlet, kapitel 5, förklaras 

vilka slutsatser som arbetet har bidragit till samt förslag på vidare forskning. 
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2            Metod 

2.1 Litteraturstudie: Ersättning vid expropriation 

I litteraturstudien har vetenskapliga artiklar, böcker och Internetkällor granskats. 

De vetenskapliga artiklarna hittades med hjälp av Discovery, Google scholar och 

SwePub. Discovery och Google scholar är två samsökningstjänster som söker 

efter artiklar, konferensbidrag och e-böcker i mängder av databaser (Nilsson, 

2012). SwePub är en tjänst som söker efter vetenskapliga artiklar, konferensbidrag 

och avhandlingar i Svenska lärosäten. Tabell 1 visar en lista var och hur specifik 

artikel hittats. 

Tabell 1. Visar de artiklar som använts i litteraturstudien och tillvägagångsättet för att hitta artikeln. 

Sökmotor Sökterm Artikel 

Discovery Expropriation, compensation Sumrada et al., 2013 

Discovery Land Acquisition, 

compensation, expropriation 

Kotilainen, 2011 

Swepub Lind Lind, 1998 

Swepub Kalbro Kalbro & Lind, 2007 

Swepub Compensation, property Kalbro, 2007 

Google scholar Just compensation 

expropriation 

Zróbek och Zróbek, 2008 

Via Kalbro & 

Lind, 2007 

- Epstein, 1985 

Google scholar Expropriation, compensation Alemu, 2013 
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2.2 Fastighetsmarknadsanalys Kiruna 

Fastighetsmarknadsanalysen har skapats för att ge en inblick i bostadsmarknaden i 

Kiruna och se om det fanns någon möjlighet att använda ortsprismetoden. 

Förutom att ge en inblick i Kirunas småhusfastighetsmarknad har 

fastighetsmarknadsanalysen använts vid justering av jämförelseobjektens 

köpeskilling med hjälp av prisutvecklingen samt varit underlag för fastställande 

av hypotetiska fastigheter. De hypotetiska fastigheterna är antagna fastigheter som 

används som värderingsobjekt vid värderingen i arbetet. 

Underlaget för fastighetsmarknadsanalysen har hämtats från ortsprissystemet 

Ljungquist. I Ljungquist finns transaktionsdata om tidigare försäljningar enligt 

valda kriterier. Transaktionsdatan sorteras efter vilken församling fastigheten 

tillhör. Alla fastigheter i Kiruna ligger i Jukkasjärvi församling. Ljungquist har 

fullständig transaktionsdata från och med 2001. 

Transaktionsdata mellan åren 2001 och 2012 har erhållits för tre områden: hela 

Kirunas stadskärna, området som är drabbat av stadsomvandlingen på Norrmalm 

samt det område som inte blivit drabbat av stadsomvandlingen på Norrmalm. 

Transaktionsdata för det drabbade området har valts ut genom en prognoskarta 

från LKAB (LKAB, u.å.e).  Underlaget har gallrats från överlåtelser som inte kan 

anses som rena köp. Gåva, släktköp eller någon form av byte har tagits bort 

genom att titta på K/T-talen. Även fastigheter utan någon registrerad boarea har 

gallrats bort. Med hjälp av transaktionsdatan har bostadsbeståndet analyserats 

samt prisutveckling för de olika områdena har skapats. 

2.2.1 Bostadsbestånd 

Utifrån transaktionsdatan har beräkningar av antalet fastigheter i de tre olika 

områdena för varje år utförts. Därefter har beräkningar för antalet fastigheter i 

förhållande till byggnadstyp och boarea utförts. Till småhusfastigheter finns tre 

byggnadstyper, friliggande, kedjehus och radhus. Antalet fastigheter i förhållande 

till boarean delades upp enligt: 
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 Mindre än 100 kvadratmeter 

 100 - 125 kvadratmeter 

 125 - 150 kvadratmeter 

 150 - 175 kvadratmeter 

 175 - 200 kvadratmeter 

 Större än 200 kvadratmeter 

Med hjälp av antalet fastigheter för byggnadstyp och boarea har diagram som 

visar det procentuella antalet fastigheter av specifik byggnadstyp och antalet av de 

olika uppdelningarna i boarea utförts för respektive område.  

2.2.2 Prisutveckling 

För att skapa en prisutveckling för de tre områdena har transaktionsdatan 

tillsammans med två vanliga normeringsmått använts, köpeskillingskoefficienten 

(K/T) och kr/m2 boarea. Eftersom transaktionsdatan är från en längre tid har 

taxeringsvärdena hunnit ändras. För att skapa en prisutveckling har 

taxeringsvärdet för alla fastigheter normerats till 1996 års taxeringsnivå (T96). 

Detta har utförts genom att använda en genomsnittlig förändring mellan 

taxeringsåren för Norrbotten. Se tabell 2 för förändringsfaktor från tidigare 

taxeringsår till senare.  

Tabell 2 Förändringsfaktor av taxeringsvärde 

 

 

 

  

Den genomsnittliga förändringen har hämtats från SCB statistikdatabas (SCB, 

u.å.). För varje år mellan 2001 och 2012 har ett medeltal för K/T96 beräknats 

samt ett för kr/m2 boarea. Med hjälp av medelvärden för varje år har en 

prisutveckling skapats för K/T96 respektive kr/m2 boarea. Därefter har en 

Taxeringsår Förändringsfaktor 

09(12) 1,12 

06(09) 1,26 

03(06) 1,13 

96(03) 1,03 

SCB, u.å. 
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procentuell utveckling för K/T96 och kr/m2 boarea beräknats. Ett medeltal mellan 

K/T96 och kr/m2 boarea har använts för att visa den procentuella 

prisutvecklingen. 

2.3 Värdering av hypotetiska fastigheter 

För att undersöka om ortsprismetoden är en lämplig metod för värdering av 

fastigheter inom stadsomvandlingsområdet utfördes tester på hypotetiska 

fastigheter.  

Värderingen av de hypotetiska fastigheterna utgick från ortsprismetodens 

huvudmoment. Först utfördes en bedömning av lämpliga hypotetiska fastigheter. 

De geografiska delområdena är begränsade till samma områden som användes vid 

fastighetsmarknadsanalysen. Därefter justerades jämförelseobjektens 

taxeringsvärde och köpeskilling samt att fastigheterna justerades beroende av dess 

avstånd till centrum. Det sista steget var att normera och beräkna marknadsvärde 

och skapa nyckeltal för de hypotetiska fastigheterna i respektive område. 

2.3.1 Val av hypotetiska fastigheter 

Utifrån bostadsbeståndet som visades i fastighetsmarknadsanalysen och 

Lantmäteriets fastighetsregister har hypotetiska fastigheter för värderingen 

antagits. För att få en bra utredning hur ortsprismetoden kan användas har de 

hypotetiska fastigheterna valts för att ha skilda egenskaper och byggnadstyper.   

2.3.2 Avgränsning av delmarknad och val av jämförelseobjekt 

Urvalet av jämförelseobjekt hämtades från samma transaktionsunderlag som vid 

fastighetsmarknadsanalysen. Först bestämdes vilken geografisk delmarknad 

jämförelseobjekten skulle tillhöra. Det tre geografiska områdena är desamma som 

vid fastighetsmarknadsanalysen, Kiruna C, Norrmalm drabbad och Norrmalm 

odrabbad. Beroende av antalet transaktioner för varje område och hypotetisk 

fastighet bedömdes tidsperioden, dock inte äldre än 2005 då stadsomvandlingen 

startade. Den hypotetiska fastigheten som skulle värderas och jämförelseobjekten 



11 

 

hade samma fastighetstyp. Antalet tänkbara jämförelseobjekt var olika för de 

olika delmarknaderna samt hypotetiska fastigheterna, därför valdes olika intervall 

på likheterna mellan hypotetiska fastigheten och jämförelseobjekten. 

2.3.3 Justering av taxeringsvärde och köpeskilling 

Underlaget med transaktioner från Ljungquist redovisade det taxeringsvärde som 

gällde när förvärvet av fastigheten skedde. Det vill säga vid äldre förvärv 

redovisades äldre information om taxeringsvärde. Därför justerades taxeringnivån 

till 2012 års taxeringsnivå. Information om nytt taxeringsvärde hämtades från 

Lantmäteriets fastighetsregister. 

Eftersom priserna har stigit med åren måste även köpeskillingen för 

jämförelsefastigheterna justeras om. Detta utfördes med hjälp av den procentuella 

prisutvecklingen för Kiruna som skapades vid fastighetsmarknadsanalysen. 

2.3.4 Lägesjustering av jämförelsefastigheter 

Eftersom fastigheter är unika jämförs skillnader i ett antal egenskaper, storlek, 

ålder, kvalitet av konstruktion, försäljningsdatum, läget med mera. (Pagourtzi, E., 

Assimakopulous, V., Hatzichristos, T., & French N., 2003). Enligt Pagourtzi et al. 

(2003) är ett sätt att få jämförelseobjekten att likna värderingsobjektet att justera 

köpeskillingen för jämförelseobjekten med hjälp av olika vikter för egenskaperna. 

Avståndet från fastigheten till stadens centrum är en betydande parameter vid 

betalningsvilja för en fastighet. I studien jämförs tre områden, det vill säga tre 

geografiska delmarknader. Eftersom jämförelseobjekten är från tre olika 

delmarknader skiljde avståndet till centrum. Därför utfördes en justering i 

förhållande till avståndet till centrum för jämförelseobjekten. Enligt Kopsch 

(2013a) sjönk priset för en fastighet med 80 kronor per euklidisk meter, 

fågelvägen, från Kiruna centrum. Kopsch utgick från transaktioner gjorda mellan 

2006 och 2011. Kiruna centrum bedömdes vara den stora parkeringen utanför 

folkets hus. För att kunna använda avståndsparametern för att justera 

köpeskillingarna för jämförelseobjekten behövs avståndet från varje fastighet till 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Thomas+Hatzichristos&fd1=aut&PHPSESSID=b736cd849b47ev567k7e232te5
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centrum. Avståndet för varje jämförelsefastighet mättes med hjälp av 

linjeverktyget i Eniro.se karttjänst. Skillnaden mellan värderingsobjektets avstånd 

till centrum och jämförelseobjektets multiplicerades med faktorn för 

värdeminskningen från centrum. Det givna värdet applicerades på köpeskillingen 

för jämförelseobjektet. 

2.3.5 Normering och beräkning 

Vid beräkning av ett värde för fastigheten användes två normeringar, 

köpeskilling/taxeringsvärdet och kr/m2 boarea. Normeringen skedde genom att ett 

medeltal för köpeskillingskoefficienten och kr/m2 boarea för jämförelseobjekten 

beräknades för varje fastighet och delmarknad. Medeltalet multiplicerades med 

värderingsobjektets taxeringsvärde respektive boarea. Dessutom beräknades ett 

medeltal mellan det två beräknade värdena, taxeringsvärdet multipliceat med K/T 

och boarea multiplicerat med kr/m2.  
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3 Resultat 

3.1 Litteraturstudie: Ersättning vid expropriation 

3.1.1 Markåtkomst 

Sverige är inte ensam om att ha lagar som gör det möjligt att tvångsinlösa, 

expropriera fastigheter för allmännyttiga ändamål, många andra länder har sådana 

möjligheter (Sumrada et al., 2013). I Sverige är expropriationslagen den 

grundläggande lagen för tvångsinlösning av fastigheter men även 

fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, minerallagen, 

väglagen med flera har sådana inslag (Sjödin, 2011).  

Sumrada et al. (2013) menar att expropriering med hjälp av lag är en sista utväg 

om parterna inte kan lösa det i ett avtal. Expropriation kan vara en utdragen 

process (Kotilainen, 2011). Kotilainen (2011) förklarar att tiden som finns att 

spara genom att vara överrens är värdefull för både fastighetsägaren och den som 

behöver marken. I ett avtal finns det även möjlighet att avtala om andra saker som 

inte lagen möjliggör, exempel ersättning i ny fastighet, arbetskraft med mera. 

3.1.2 Ersättning 

I expropriationslagens fjärde kapitel finns regler om ersättning vid expropriation. 

Grundförutsättningen vid ersättning för expropriation är att den drabbade 

fastighetsägaren ska bli ersatt för den ekonomiska skada som uppstått (Sjödin, 

2011). Den ekonomiska skadan ska vara mätbar, fastighetsägaren blir inte ersatt 

för eventuella affektionsvärden till fastigheten. När en hel fastighet exproprieras 

ska en löseskilling ersättas bestående av marknadsvärdet (a.a). Enligt Kopsch 

(2013b) ska marknadsvärdet vara opåverkat. Att definiera marknadsvärdet kan 

anses som en svår uppgift. Lind (1998) menar att en definiton i marknadsvärde 

ska vara tydlig, det ska finnas en rimlig grad av säkerhet samt relevans för de 

flesta aktörer på marknaden. Roos (2010) definierar marknadsvärdet som ”det 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Kotilainen%2C%20Seija%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en viss angiven tidpunkt 

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

marknadsföringstid, utan partsrelationer och tvång” (s. 6). Kalbro och Lind (2007) 

förklarar att om en frivillig försäljning ska ske måste köparen se ett större värde i 

fastigheten än säljaren. Vilket betyder att köparen måste kunna tänka sig att betala 

den summa som säljaren vill ha för att sälja. Vid unika och komplexa fastigheter 

kan det i princip vara omöjligt att hitta ett marknadsvärde (Lind, 1998).  

Vid expropriation ska ersättningen vara knuten till en viss tidpunkt, kallad 

värdetidpunkt. Normalt är värdetidpunkten den dag då expropriationsmålet 

slutförts (Sjödin, 2011). Sjödin (2011) menar också att om tillträde skett tidigare i 

överenskommelse eller förhandstillträde ska den dagen vara värdetidpunkt och 

ersättningen ska beräknas med hjälp av konsumentprisindex från värdetidpunkten 

till expropriationsmålets slutdag. I Malmberget där ett stort antal fastigheter skulle 

exproprieras påverkades marknadsvärdet från och med då pressen gick ut med 

information till allmänheten att fastigheterna skulle exproprieras (Kopsch, 2013b).  

När del av fastighet ska exproprieras ersätts fastighetsägaren med en så kallad 

intrångsersättning. Intrångsersättningen är marknadsvärdeminskningen, det vill 

säga skillnaden av fastighetens marknadsvärde innan exproprieringen och 

marknadsvärdet efter exproprieringen. Till löseskillingen respektive 

intrångsersättningen ska även ett påslag på 25 procent utgå samt ersättning för 

övrig skada (Sjödin, 2011). Påslaget på 25 procent är för ökad hänsyn till 

fastighetsägaren och stärka äganderätten (Prop. 2009/10:162 s. 65). Övrig skada 

är ersättning av ekonomisk skada till fastighetsägaren som inte lämnas av andra 

regler. Exempel på övrig skada kan vara flyttkostnader eller kostnader vid 

avveckling av verksamhet (SOU 2007:029). Efter expropriationen ska 

fastighetsägaren ha oförändrad ekonomisk ställning (Kalbro, 2007), det vill säga 

att fastighetsägaren kompenseras alltid för den skada som uppkommer vid 

expropriation. När privata företag exproprierar menar Epstein (1985) att en högre 

ersättning bör utgå då det företaget tjänar på att få den drabbades mark. 
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Zróbek och Zróbek (2008) menar att ersättning vid expropriation kan vara orättvis 

då fastighetsägare inte har råd att köpa en ny fastighet på grund av dåligt utbud på 

orten och inga likvärdiga fastigheter finns till försäljning.  

3.1.3 Värdering 

Länder ser olika på hur marknadsvärdet ska beräknas för ersättning vid 

expropriation. I Polen tittar värderaren på vilken typ av fastighet, läget, 

markanvändningen, teknisk infrastruktur, rättsliga förhållanden och priser för 

jämförelsefastigheter (Zróbek och Zróbek, 2008), vilket vi i Sverige benämner 

ortsprismetoden. I Etiopien beräknas marknadsvärdet med återanskaffningsvärdet 

som grund (Alemu, 2013), det vill säga produktionskostnadsmetoden. I Slovenien 

olika metoder beroende på fastighetens förutsättningar, förutom de två tidigare 

nämnda metoderna används även en tredje metod, avkastningsmetoden, där 

hyresintäkter och utgifter används som beslutsmaterial (Sumrada et al., 2013). 

I Sverige finns ingen särskild utvald värderingsmetod som ska användas enligt 

expropriationslagen. Precis som i Slovenien beror metodvalet vid värdering av 

marknadsvärdet på värderingsobjektets förutsättningar. Vid värdering av hel 

fastighet används främst tre metoder, ortsprismetoden, avkastningsmetoden och 

produktionskostnadsmetoden (SOU 2007:029). Finns det bra material med 

prisinformation angående tidigare försäljningar används i första hand 

ortsprismetoden (Roos, 2010). Ortsprismetoden beskrivs i kapitel 3.1.4. 

3.1.3.1 Avkastningsmetoden 

I avkastningsmetoden beräknas marknadsvärdet genom att förväntade framtida 

avkastningar för fastigheten diskonteras till värdetidpunkten (Roos, 2010). 

Antingen diskonteras driftnettot i en evig kalkylperiod eller en bestämd 

kalkylperiod (Person, 2011). Parametrarna vid beräkning av marknadsvärdet med 

hjälp av avkastningsmetoden bedöms i enlighet med den befintliga marknadens 

krav på avkastning (Roos, 2010). Därför krävs det att värderaren har bra 

marknadskännedom. Vid värderingsobjekt som ger någon sorts inkomst är 

avkastningsmetoden den vanligaste metoden. Exempel på sådana värderingsobjekt 

är hyreshus, industrifastigheter, jord- och skogsbruksfastigheter (a.a).  
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3.1.3.2 Produktionskostnadsmetoden 

I produktionskostnadsmetoden beräknas byggnadens återanskaffningsvärde 

(Roos, 2010). Med hänsyn till ålder och bruk justeras värdet av byggnaden. 

Produktionskostnaden kan såväl under- som överstiga marknadsvärdet för 

fastigheten.  Det justerade värdet av byggnaden adderas med markens värde för 

att få ett marknadsvärde. Marknadsvärdet som fås av 

produktionskostnadsmetoden kan anses som mycket osäkert. Därför bör en 

bedömning av rimligheten för det beräknade marknadsvärdet utföras (a.a). 

3.1.4 Ortsprismetoden 

I ortsprismetoden grundas marknadsvärdebedömingen på prisinformation 

angående tidigare utförda transaktioner på orten (Roos, 2010). Genom att välja ett 

antal transaktioner med fastigheter som är jämförbara med värderingsobjektet är 

det möjligt att göra en bedömning om ett marknadsvärde för värderingsobjektet 

(a.a). 

Ortsprismetoden delas normalt upp i ett antal huvudmoment (Persson, 2011 och 

Roos, 2010). En variant är att dela upp ortsprismetoden enligt följande. 

3.1.4.1 Avgränsning av en relevant delmarknad 

Ett av de stora kriterierna för att göra en bra ortsprisanalys är att 

jämförelseobjekten är från samma eller en liknande delmarknad som speglar den 

marknad värderingsobjektet ligger i (Roos, 2010). Delmarknaden avgränsas 

geografiskt och beroende på vilken fastighetstyp samt vilken tidsperiod (Persson, 

2011). 

Det geografiska området bedöms av värderingsmannen (Persson, 2011). Området 

kan skilja i storlek och är beroende av förutsättningarna för värderingsobjektet. 

Om värderingsobjektet ligger i en stor stad kan ett mindre område krävas än om 

objektet hade varit beläget på landsbyggden då det till stor sannolikhet sker fler 

förvärv i staden. Samma sak gäller om värderingsobjektet är ett vanligt småhus 
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eller om det är ett hyreshus, antagligen kräver ett hyreshus ett större geografiskt 

område då det sannolikt sker färre förvärv av hyreshus i området (a.a). 

Vid värdering av fastighetstypen småhusfastigheter finns tre byggnadstyper, 

friliggande, radhus och kedjehus. Normalt väljs jämförelsefastigheter efter 

byggnadstyp, det vill säga ska ett radhus värderas används jämförelseobjekt av 

byggnadstypen radhus. Beroende på omständigheterna kan det finnas få 

jämförelseobjekt av den typen som ska värderas och då kan det vara lämpligt att 

även använda andra byggnadstyper som jämförelseobjekt. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till när transaktionerna är utförda (Persson, 

2011). Så när delmarknaden avgränsas är det viktigt att bestämma ett tidsintervall 

för transaktioner. En äldre transaktion är utförd under andra förhållanden än idag 

(a.a). Används äldre transaktioner vid en ortsprisjämförelse måste det ta hänsyn 

till prisutvecklingen (Roos, 2010). Därför är det bra att använda så nya 

transaktioner som möjligt vid val av jämförelseobjekt (a.a). 

3.1.4.2 Val av jämförelseobjekt 

Eftersom alla fastigheter är unika kan det i vissa fall vara svårt att hitta bra 

jämförelseobjekt (Roos, 2010). Jämförelseobjekten är den största faktorn i 

resultatet av ortsprismetoden (Pagourtzi et al., 2003). Det är viktigt att gallra bort 

alla förvärv som har avvikande K/T-tal (Roos, 2010). Avvikande K/T-tal kan bero 

på att det framräknade taxeringsvärdet kan vara felaktigt eller att det inte stämmer 

överrens med jämförelseobjektets förhållanden. Enligt Roos (2010) bör man 

betrakta ett K/T-tal under 1 eller över 3 med tveksamhet (a.a) 

I fastighetsregistret finns ett antal egenskaper registrerade för varje fastighet. Vid 

en ortsprisjämförelse för småhus finns några egenskaper som är av intresse, 

boarea, tomtstorlek, ålder och standardpoäng (Roos, 2010). Beroende på hur 

många jämförelseköp det finns efter val av delmarknad och urgallring av köp som 

inte anses som marknadsmässiga bestäms hur stor skillnad mellan egenskaperna 

hos jämförelseobjekten och värderingsobjektet får vara. Finns det ett stort antal 

transaktioner att ta del av kan ett strängare jämförelsekrav tänkas. Strängare 



18 

 

jämförelsekrav ger färre köp samtidigt som många köp ger sämre jämförbarhet 

(a.a). 

Det finns inget bestämt antal jämförelseobjekt som behövs för att göra en 

ortsprisjämförelse (Roos, 2010). Idealt hade varit ett stort antal transaktioner med 

identiska fastigheter vid värdetidpunkten vid värderingsobjektet (Persson, 2011). I 

verkligheten är det snarare få transaktioner med varierande egenskaper över en 

längre tid (a.a). Roos (2010) menar att en bra transaktion är bättre än tio dåliga, 

samtidigt som en dålig är bättre än ingen transaktion alls.  

3.1.4.3 Justera jämförelseobjekten med prisutvecklingen 

Värdeobjektet värderas till en viss tidpunkt, kallad värdetidpunkt (Roos, 2010). 

Eftersom jämförelseobjekten sannolikt är sålda över en viss tid bör köpeskillingen 

för jämförelsefastigheterna justeras med prisutvecklingen (Persson, 2011). Genom 

att applicera prisutvecklingen på jämförelseobjekten ändras köpeskillingen till 

värdetidpunktens (Roos, 2010). 

3.1.4.4 Normering och beräkning 

Då alla fastigheter är mer eller mindre unika är det inte möjligt att jämföra 

fastigheternas köpeskilling rakt av utan en normering behöver utföras (Persson, 

2011). Vid värdering av småhusfastigheter finns två vanligen använda 

normeringar, köpeskillingskoefficienten (K/T, köpeskillingen/taxeringsvärdet) 

och kr/m2 boarea (Roos, 2010). Dessa två normeringar används för att skapa ett 

medeltal som används som ett nycketal vid beräkning av det slutgiltigt beräknade 

värdet. För att räkna ut värdet med hjälp av köpeskillingskoefficienten används 

taxeringsvärdet för värderingsobjekten som multipliceras med medeltalet för K/T, 

motsvarande görs med kr/m2 boarea men där multipliceras boarean för 

värderingsobjektet med medetalet för kr/m2 boarea (a.a). 

3.1.4.5 Värdebedömning 

Det sista momentet i ortsprismetoden är själva värdebedömingen (Persson, 2011). 

Utifrån det beräknade värdet som ortsprisjämförelsen ger bedöms ett slutgiltigt 

marknadsvärde med hänsyn till skillnader mellan jämförelseobjekten och 
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värderingsobjektet. Exempelvis, om värderingsobjektets tak är så pass dåligt att 

det behöver bytas kan det sänka marknadsvärdet samtidigt som om det precis är 

bytt kan höja marknadsvärdet (a.a). 

3.2 Fastighetsmarknadsanalys Kiruna 

3.2.1 Bostadsbestånd i transaktionsdata 

Den gallrade transaktionsdatan visade att i Övriga Kiruna har det sålts cirka 100 

fastigheter per år mellan perioden 2001-2012. Lägst försäljning var det 2002 med 

76 fastigheter och flest sålda 2007 med 128 fastigheter. Betydligt färre såldes det i 

det stadsomvandlingsdrabbade området på Norrmalm där det endast såldes mellan 

3-11 fastigheter per år under samma tid. Lite mer än dubbelt så många fastigheter 

såldes på det område som inte var drabbat av stadsomvandlingen på Norrmalm. 

Se tabell 3 för antalet fastighetsköp per år i de tre områdena. 

Tabell 3 Visar antalet sålda fastigheter per år och område. 

År Övriga 

Kiruna 

Norrmalm 

drabbat 

Norrmalm 

odrabbat 

2001 83 9 19 

2002 76 6 13 

2003 88 5 17 

2004 102 4 15 

2005 115 4 18 

2006 95 3 10 

2007 128 11 8 

2008 115 3 16 

2009 100 6 10 

2010 106 8 12 

2011 100 3 9 

2012 96 6 18 

Totalt 1204 68 165 

         Källa: Egna beräkningar 

 

I Övriga Kiruna hade det sålts betydligt fler kedjehus än radhus, 267 kedjehus och 

53 radhus under perioden. I det drabbade området på Norrmalm hade det under 

samma period sålts ett enda kedjehus men 27 radhus. I resterande Norrmalm hade 
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26 kedjehus samt 19 radhus sålts. Men helt klart såldes det flest friliggande 

småhusfastigheter inom alla tre områden, i Övriga Kiruna var över 70 procent av 

de sålda småhusfastigheterna friliggande, se bilaga 1. 

Av alla tre fastighetstyper är boarean 100-125 kvadratmeter vanligast. Förutom i 

det drabbade området på Norrmalm där de hade sålts fler större friliggande 

fastigheter, se tabell 4. 

Tabell 4 Antalet fastigheter beroende av fastighetstyp och boarea. 

  Övriga Kiruna Norrmalm drabbade Norrmalm odrabbade 

Boarea Friligg Kedje Radhus Friligg Kedje Radhus Friligg Kedje Radhus 

<100 168 37 16 5 0 0 24 9 7 

100-125 312 125 20 8 1 13 39 7 7 

126-150 231 91 6 9 0 4 26 7 1 

151-175 106 13 10 11 0 10 16 3 4 

176-200 39 1 1 3 0 0 10 0 0 

>200 28 0 0 4 0 0 5 0 0 

Totalt 884 267 53 40 1 27 120 26 19 

Källa: Egna beräkningar 

3.2.2 Prisutveckling 

Prisutvecklingen påvisade stor pristillväxt på småhusfastigheter i Övriga Kiruna. 

Under perioden 2001-2012 har priserna stigit över 150 procent, se figur 2. K/T för 

Övriga Kiruna låg vid 2001 runt 1.25, 11 år senare 2012 har K/T stigit till strax 

över 3 för taxeringsvärde normerat till 1996 nivå, se bilaga 2. Det drabbade 

området på Norrmalm och även de odrabbade har som det ser ut på 

prisutvecklingen tredubblats i pris.  
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Figur 2 Procentuell utveckling för områdena Övriga Kiruna, drabbade området Norrmalm och det 

drabbade området på Norrmalm. Källa: Egna beräkningar. 

3.3 Värdering av hypotetiska fastigheter 

3.3.1 Hypotetiska fastigheter 

Fyra småhusfastigheter har antagits som hypotetiska fastigheter varav två 

friliggande, ett kedjehus och ett radhus. De två friliggande fastigheterna bedömdes 

till en stor fastighet med en boarea på 200 kvadratmeter och en mindre på 125 

kvadratmeter. Kedjehuset och radhuset bedömdes med hänsyn till befintliga 

radhus och kedjehus inom stadsomvandlingsområdet på Norrmalm. Ett normalt 

kedjehus bedömdes ha en boarea på 135 kvadratmeter och ett radhus 125 

kvadratmeter. Alla fyra hypotetiska fastigheterna bedömdes ha ett avstånd på 650 

meter till centrum. Se tabell 5 för information om respektive hypotetisk fastighet.  

Tabell 5 Lista över hypotetiska fastigheter. 

  Fastighet 1 Fastighet 2 Fastighet 3 Fastighet 4 

Bostadstyp Friliggande Friliggande Kedjehus Radhus 

Boarea 125 200 135 125 

Biarea 55 100 30 50 

Tomtarea 700 750 400 150 

Taxeringsvärde 600 000 1 250 000 1 000 000 600 000 

Standardpoäng 20 35 30 25 
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Värdeår 1930 1935 1985 1975 

Avstånd till Centrum 650 650 650 650 

    Källa: Egna beräkningar 

3.3.2 Jämförelsefastigheter 

Beroende på antalet transaktioner för den hypotetiska fastigheten valdes olika 

kriterier. För exempelvis fastighet 1 i området Övriga Kiruna existerade många 

jämförelseobjekt då användes snävare kriterier, i boarean tilläts en avvikelse från 

värderingsobjektet på endast 5 kvadratmeter medan i det drabbade området hela 

25 kvadratmeter. För samma fastighet valdes i det drabbade området transaktioner 

mellan 2005-2012 men i Övriga Kiruna mellan 2010-2012. För vissa 

värderingsobjekt valdes inga intervall för egenskaperna då transaktionerna var för 

få.  Tabell 6 visar vilka intervall jämförelseobjekten för respektive hypotetisk 

fastighet söktes inom. 

Tabell 6 Antalet jämförelseobjekt per fastighet och område efter kriterierna boarea och 

försäljningsdatum 

Fastighet 1 Antal Boarea Försäljningsdatum 

Drabbade 6 100-150 2005-2012 

Odrabbade 6 100-140 2008-2012 

Övriga Kiruna 12 120-130 2010-2012 

Fastighet 2       

Drabbade 5 160+ 2005-2012 

Odrabbade 9 160+ 2005-2012 

Övriga Kiruna 9 180-220 2009-2012 

Fastighet 3       

Drabbade 1 - - 

Odrabbade 7 110-150 2005-2012 

Övriga Kiruna 11 130-150 2008-2012 

Fastighet 4       

Drabbade 10 120-130 2005-2012 

Odrabbade 8 - 2005-2012 

Övriga Kiruna 9 - 2005-2012 

                  Källa: Egna beräkningar 
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3.3.3 Nyckeltal 

3.3.3.1 Före lägesjustering 

För fastighet 1 hade det odrabbade området både högst köpeskillingskoefficient 

och kr/m2 boarea, se tabell 7. Fastighet 1 hade lägst köpeskillingskoefficient och 

kr/m2 boarea i det drabbade området. Till skillnad från fastighet 1 hade fastighet 2 

högre köpeskillingskoefficient och kr/m2 boarea i det drabbade området. Fastighet 

3 har strukits i det drabbade området på grund av för få transaktioner, endast ett 

kedjehus har sålts i området mellan 2005-2012. Fastighet 3 hade störst 

köpeskillingskoefficient i området Kiruna medan kr/m2 boarea var större i det 

odrabbade området. Fastighet 4 hade lägst köpeskillingskoefficient i Övriga 

Kiruna, lägst kr/m2 boarea varit det i det drabbade området. Högst värde för både 

köpeskillingskoefficienten och kr/m2 boarea var det i det odrabbade området. 

Tabell 7 Nyckeltal för de hypotetiska fastigheterna i respektive område före lägesjustering 

Fastighet 1 Norrmalm drabbade Norrmalm odrabbade Övriga Kiruna 

K/T 1,80 2,21 2,06 

kr/m2 11 901 15 622 13 839 

Fastighet 2       

K/T 1,92 1,77 1,75 

kr/m2 11 072 10 354 11 426 

Fastighet 3       

K/T 2,53 1,88 1,94 

kr/m2 17 175 10 707 9 527 

Fastighet 4       

K/T 1,88 1,99 1,79 

kr/m2 9 654 14 121 12 562 

     Källa: Egna beräkningar 

3.3.3.2 Efter lägesjustering 

Efter justeringen av avståndet till centrum behöll fastighet 1 samma 

köpeskillingskoefficient men kr/m2 boarea ökade med 14 kronor i det drabbade 

området på Norrmalm. I det odrabbade området på Norrmalm ökade 

köpeskillingskoefficienten med 0,04 och kr/m2 boarea med 331 kronor. I Övriga 

Kiruna ökade köpeskillingskoefficienten med 0,12 och kr/m2 boarea med 665 

kronor. Mest ökade fastighet 3 för Övriga Kiruna med 0,32 i 
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köpeskillingskoefficienten och 1476 kr/m2 boarea för Övriga Kiruna. I tabell 8 

redovisas köpeskillingskoefficienten och kr/m2 boarea efter justeringen av 

jämförelsefastigheterna med hänsyn till avståndet till centrum.  

Tabell 8 Nyckeltal för de hypotetiska fastigheterna i respektive område efter lägesjustering 

Fastighet 1 Norrmalm drabbade Norrmalm odrabbade Övriga Kiruna 

K/T 1,80 2,25 2,18 

kr/m2 11 915 15 953 14 504 

Fastighet 2       

K/T 1,92 1,79 1,77 

kr/m2 11 078 10 468 11 601 

Fastighet 3       

K/T 2,55 1,96 2,26 

kr/m2 17 281 11 166 11 003 

Fastighet 4       

K/T 1,91 2,04 1,85 

kr/m2 9 785 14 476 13 011 

     Källa: Egna beräkningar 

3.3.4 Beräknat värde 

3.3.4.1 Före lägesjustering 

Det beräknade värdet visar resultatet av nyckeltalet multiplicerat med 

taxeringsvärdet respektive boarean för de olika hypotetiska fastigheterna. I tabell 

9 redovisas det beräknade värdena samt ett medeltal mellan taxeringsvärdet 

multiplicerat med köpeskillingskoefficienten och boarean multiplicerat med kr/m2 

boarea. 

Tabell 9 Beräknat värde för hypotetiska fastigheter i respektive område före lägesjustering 

Fastighet 1 Norrmalm drabbade Norrmalm odrabbade Övriga Kiruna 

T*K/T 1 079 016 1 324 087 1 235 135 

m2*kr/m2 1 487 633 1 952 766 1 729 827 

Medel 1 283 325 1 638 426 1 482 481 

Fastighet 2       

T*K/T 2 399 647 2 215 872 2 186 631 

m2*kr/m2 2 214 439 2 070 876 2 285 231 

Medel 2 307 043 2 143 374 2 235 931 

Fastighet 3       

T*K/T 2 532 988 1 882 798 1 942 563 
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m2*kr/m2 2 318 684 1 445 456 1 286 157 

Medel 2 425 836 1 664 127 1 614 360 

Fastighet 4       

T*K/T 1 129 086 1 191 235 1 071 687 

m2*kr/m2 1 206 710 1 765 187 1 570 272 

Medel 1 167 898 1 478 211 1 320 979 

Källa: Egna beräkningar 

3.3.4.2 Efter lägesjustering 

I tabell 10 redovisas det beräknade värdena som resulterades av nyckeltalen 

multiplicerat med taxeringsvärdet respektive boarean efter justeringen till 

avståndet från centrum. 

Tabell 10 Beräknad värde för hypotetiska fastigheter i respektive område efter lägesjustering 

Fastighet 1 Norrmalm drabbade Norrmalm odrabbade Övriga Kiruna 

T*K/T 1 079 953 1 352 330 1 306 857 

m2*kr/m2 1 489 329 1 994 093 1 812 959 

Medel 1 284 641 1 673 211 1 559 908 

Fastighet 2       

T*K/T 2 400 035 2 240 593 2 217 173 

m2*kr/m2 2 215 563 2 093 556 2 320 156 

Medel 2 307 799 2 167 075 2 268 665 

Fastighet 3       

T*K/T 2 548 512 1 963 842 2 260 289 

m2*kr/m2 2 332 895 1 507 451 1 485 434 

Medel 2 440 704 1 735 646 1 872 862 

Fastighet 4       

T*K/T 1 144 221 1 222 007 1 110 027 

m2*kr/m2 1 223 085 1 809 534 1 626 418 

Medel 1 183 653 1 515 770 1 368 223 

Källa: Egna beräkningar 
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4 Diskussion 

4.1 Litteraturstudie: Ersättning vid expropriation 

Expropriering är en sista utväg om parterna inte kan lösa problemet med hjälp av 

avtal (Sumrada et al., 2013). Idag köper LKAB fastigheter med hjälp av avtal 

(LKAB, u.å.d). LKAB följer då till stor del ersättningsprinciperna i 

expropriationslagen (a.a). Kotilainen (2011) menar att använda avtal istället för 

lag kan vara mycket tidsbesparande. Detta är en fördel som sannolikt LKAB 

också ser. LKAB tar inte hänsyn till någon marknadsvärdesänkning som kan ha 

skett på grund av stadsomvandlingen (LKAB, u.å.d). I expropriationslagens 

mening ska den drabbade ha samma ekonomiska ställning efter expropriationen 

som om den aldrig hade hänt (Kalbro, 2007). Vilket betyder om marknadsvärdet 

påverkats av gruvdriften måste hänsyn tas till detta. Ersättningen vid 

expropriation kan anses orättvis om det är dåligt utbud av fastigheter på orten och 

det inte finns några liknande fastigheter att köpa för den drabbade 

fastighetsägaren (Zróbek och Zróbek, 2008). I Kiruna är fastighetsmarknaden 

relativt liten och många småhusfastigheter kommer inlösas och försvinna från 

fastighetsmarknaden. Då finns risk för den situation som Zróbek och Zróbek 

beskriver. LKAB försöker motverka denna situation igenom att köpa upp 

fastigheter inom omvandlingsområdet successivt.  

Enligt Sumrada et al. (2013) bör värderingsmetod väljas beroende på 

värderingsobjektets förutsättningar. Roos (2010) menar att om det finns bra 

information angående tidigare försäljningar är ortsprismetoden den mest lämpade 

metoden. Därför valdes ortsprismetoden som utgångspunkt för värdeberäkningen. 

4.2 Fastighetsmarknadsanalys Kiruna 

I studien har jag valt att redovisa tre områden genomgående i hela arbetet. De tre 

områdena valdes för att se om det gick att se någon direkt påverkan på 

fastighetsmarknaden i det drabbade området genom att jämföra prisutveckling 
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med närliggande område samt Övriga Kiruna. I hela Kiruna, alla tre områden 

tillsammans, var byggnadstypen friliggande den absolut vanligaste. I det område 

som benämnts Övriga Kiruna hade det inte sålts så många radhus under perioden 

2005-2012. Däremot fanns det många köp av radhus i det drabbade området på 

Norrmalm. I det drabbade området på Norrmalm fanns endast ett köp av kejdehus. 

Bostadsbeståndet visar att kedjehus annars är en vanlig byggnadstyp i Kiruna. 

För att skapa en pålitlig prisutveckling anser Roos (2010) att det krävs minst 20 

fastighetsförvärv per år. I det drabbade området på Norrmalm, men även det 

område som inte var drabbat på Norrmalm, var det inte under något år över 20 

köp. Vissa år var det endast tre utförda fastighetsköp. Detta betyder att 

prisutvecklingen för de två områdena inte kan anses som pålitliga. 

Prisutvecklingen för Kiruna hade däremot cirka 100 transaktioner per år, vilket 

borde ge en tillförlitlig prisutveckling. Förändringsfaktorn som användes för att 

justera taxeringsvärdena mellan olika års taxeringsnivå var den genomsnittliga 

förändringen för hela Norrbotten. Vid en kontroll visade det sig att de beräknade 

taxeringsvärdet med hjälp av förändringsfaktorn kunde skilja relativt mycket 

jämfört med det registrerade taxeringsvärdet i fastighetsregistret, ibland ett par 

hundratusen kronor. Idealt hade varit att ha korrekt taxeringsvärde för varje 

fastighet, men det hade krävt att alla taxeringsvärden registrerats manuellt för över 

1200 fastigheter. Det hade också varit ett bättre alternativ att använda en 

genomsnittlig förändringsfaktor för centrala Kiruna eftersom det inte är säkert att 

den överrensstämmer med genomsnittet för hela Norrbotten. På grund av att 

taxeringsvärdet räknats om till 1996 års taxeringsnivå kan prisutvecklingen blivit 

aningen missvisande. Vid utförandet av prisutvecklingen togs ingen hänsyn till 

om det var en tomträtt. Detta kan ha blivit något påverkad vid beräkningen i 

kr/m2 boarea. Vid användning av köpeskillingskoefficienten tar taxeringsvärdet 

hänsyn till om det är en tomträtt. 

4.3 Värdering av hypotetiska fastigheter 

Vid värderingen användes hypotetiska fastigheter. Idealt hade varit att använda 

småhusfastigheter LKAB redan köpt upp i det drabbade området. Men eftersom 
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LKAB inte söker lagfart för förvärven utan reglerar över marken till en av deras 

befintliga fastigheter finns inga uppgifter om dessa köp. I och för sig går det att 

hitta köpeskillingen i förrättningsakten, men fastighetens egenskaper är svårt att få 

tag på. Detta gjorde att alternativet blev att använda hypotetiska fastigheter. Att 

använda fyra hypotetiska fastigheter gav en bra spridning mellan de fastigheter 

som fanns inom det drabbade området. I hela Kiruna tätort var friliggande 

fastigheter det största utbudet av transaktioner, där av två friliggande fastigheter i 

varierande storlek. Det fanns endast ett kedjehus i det drabbade området, kedjehus 

är annars en vanlig form av boende i Kiruna. I det drabbade området fanns många 

radhus runt 125 kvadratmeter, vilket var mer ovanligt i Övriga Kiruna där det 

fanns ganska få radhus och de som fanns hade mindre boarea. 

Enligt Pagourtzi et al. (2003) så är jämförelseobjekten den yttersta faktorn i 

resultatet för en ortsprismetod. I Kiruna är det en relativt liten marknad. För vissa 

småhusfastigheter kan det vara svårt att hitta bra jämförelseobjekt. För att kunna 

hitta objekt kan transaktioner behöva hämtas från en bredare geografisk marknad 

och under en längre tidsperiod. För att få ett tillräckligt antal jämförelseobjekt kan 

även behövas genomföras sökningar i ett bredare intervall för vissa egenskaper, 

som till exemepel boarean. 

Genom att göra justeringar i jämförelseobjektens köpeskillingar med hjälp av 

viktning för olika egenskaper i fastigheterna går det få jämförelseobjekten mer lik 

värderingsobjektet (Pagourtzi et al., 2003). För att få ett värde som var så pålitligt 

som möjligt gjordes geografiska lägesjusteringar för jämförelsefastigheterna. I 

lägesjusteringen togs inte hänsyn till fastighetstaxeringens värdeområden, så 

normeringen av köpeskillingskoefficienten är inte helt pålitlig, även om de flesta 

fastigheter låg inom samma värdeområde. I Kopsch (2013a) studie visades fler 

parametrar som ändrade betalningsviljan för en fastighet i Kiruna så som boarea, 

tomtstorlek, standardpoäng. Det går även tänka sig de justeringarna, men 

egenskapsändringar bör göras med försiktighet. Till exempel vid justering av 

standardpoäng måste taxeringen vara pålitlig för att få en rättvisande justering. 

Justeringen av läget påvisade generellt direkt ingen större skillnad i 

marknadsvärdet. Detta beroende på att de flesta jämförelseobjekten låg relativt 

centralt. De flesta jämförelseobjekt låg cirka en kilometer från centrum, ett par låg 
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i ett bostadsområde cirka tre-fyra kilometer från centrum. För kedjehuset blev det 

dock en större skillnad, cirka 250 000 kronor i Övriga Kiruna. Detta beroende av 

att alla jämförelseobjekten låg i bostadsområdet tre-fyra kilometer från centrum. 

Annars låg skillnaden för resterande värderingsobjekt på cirka 30-80 000 kronor 

för området Övriga Kiruna. 

Enligt expropriationslagen ska fastighetsägaren bli ersatt av ett opåverkat 

marknadsvärde (Kopsch, 2013b). I arbetet går det inte se någon direkt påverkan 

av marknadsvärdet för de olika områdena, vilket kan bero på de få antalet förvärv 

som skett i det drabbade området. Teoretiskt sett borde det inte vara samma 

betalningsvilja i det drabbade området som Övriga Kiruna. Det går att tänka på 

två sätt, eftersom den som köper fastighet i det drabbade området är medveten om 

att LKAB kommer att betala 25 % över marknadsvärdet är köparen beredd att 

betala ett högre pris. Samtidigt finns en oro för att köparen inte vet när LKAB 

kommer köpa upp fastigheten. Därför kan det vara färre tänkbara köpare vid en 

fastighet inom det drabbade området. I transaktionerna för det drabbade området 

går det att se att ett antal köpare har förvärvat flera småhusfastigheter i det 

drabbade området. Antagligen har detta varit en investering och bostäderna har 

hyrts ut. Det går även tänka att de som drabbas värst av stadsomvandlingen är de 

som hamnar i det område som inte är direkt drabbat av stadsomvandlingen men 

ligger närmast gränsen till gruvindustrin, eftersom de fastigheterna kommer 

angränsa sannolikt mindre attraktivt område. Det intressanta område i denna 

studie är alltså det område som kallats Övriga Kiruna. Det är mest intressant 

eftersom det är minst drabbat av stadsomvandlingen. 

I ortsprismetodens sista steg utförs en värdebedömning (Persson, 2011).  I 

värdebedömningen används de beräknade värdena och en bedömning görs med 

hänsyn till värderingsobjektets påverkande egenskaper jämfört med 

jämförelseobjektens. Eftersom värderingen har utförts med hypotetiska fastigheter 

är det inte möjligt att ta hänsyn till dessa egenskaper. Därför går det inte få ut ett 

bedömt marknadsvärde utan bara ett beräknat värde för den hypotetiska 

fastigheten. 
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5 Slutsats 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur värdering av marknadsvärden för 

fastigheter inom stadsomvandlingsområdet ska utföras enligt ersättnings-

bestämmelserna i expropriationslagen. Enligt expropriationslagen ska den 

drabbade fastighetsägaren bli ersatt av ett opåverkat marknadsvärde. Någon 

bestämd värderingsmetod som ska användas enligt expropriationslagen finns inte. 

Val av värderingsmetod beror på värderingsobjektets förutsättningar. Finns 

tillgång till tidigare gjorda transaktioner är ortsprismetoden att föredra. För att 

beräkna ett värde som ska ligga i grund för marknadsvärdebedömning i 

stadsomvandlingsområdet fungerade det att använda ortsprismetoden. Däremot 

måste hänsyn tas till att fastigheter kan vara påverkade av stadsomvandlingen. 

Därför väljs jämförelseobjekt utanför stadsomvandlingsområdet. På grund av 

relativt liten fastighetsmarknad i Kiruna måste även hänsyn tas till att det finns få 

jämförelseobjekt. Därför kan en större geografisk delmarknad krävas för att hitta 

jämförelseobjekt. Eftersom det geografiska läget är en av de större påverkande 

faktorerna för betalningsvilja av småhusfastigheter ska avståndet från 

jämförelseobjekten till Kiruna centrum tas med i beräkningarna.  

Det finns en risk att fastighetsmarknaden vid tillfälle för inlösen har blivit så 

överhettad att det inte finns några liknande fastigheter att tillgå. Det kan innebära 

att den drabbade fastighetsägaren kommer i ett sämre ekonomiskt läge efter 

expropriationen om ortprismetoden används. Därför är forskning om rättvis 

ersättningen för den enskilde fastighetsägaren viktig. Kan fastighetsägaren köpa 

en likvärdig begagnad fastighet med denna ersättning, finns det några på 

marknaden att köpa? Eller har fastighetsägaren råd till nyproduktion av en 

likvärdig fastighet? Eftersom Kiruna har en relativt liten fastighetsmarknad och 

många företag köper småhus i staden är det möjligt att det är svårt att köpa en 

fastighet i staden. Kanske blir kostnaden för nyproduktion ett alternativ. 
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Bilaga 1 - Bostadsbestånd 

 

Figur 3 Procentuellt bestånd av viss byggnadstyp för områdena. Källa: Egna beräkningar. 

 

Figur 4 Procentuellt bestånd av viss boarea för områdena. Källa: Egna beräkningar. 
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Bilaga 2 - Prisutveckling 

 

Figur 5 Prisutveckling i förhållande till köpeskillingskoefficienten för 1996 års taxeringsnivå. Källa: 

Egna beräkningar. 

 

Figur 6 Prisutveckling i förhållande till kronor per kvadratmeter boarea. Källa: Egna beräkningar. 

 


