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I 

 

Förord 

Detta examensarbete sker på uppdrag av Lantmäteriet och har skrivits för avslutande 

studier på Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning, vid Högskolan i Gävle. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och avslutar en kandidatexamen inom 

huvudämnet lantmäteriteknik.  

 

Arbetet har varit berikande och utvecklande men även inneburit en hel del motgångar 

vid inhämtning av fakta till uppsatsen. Denna erfarenhet tar vi nu med oss ut i 

arbetslivet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till ett flertal personer som bidragit till och möjliggjort att vi 

kunnat genomföra detta examensarbete. Alla kan inte nämnas vid namn men är lika 

betydelsefulla för oss.  

 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter för att Ni tog er tid att besvara och 

återsända vår enkät vilket har bidragit till att vi har lyckats färdigställa denna studie.  

 

Vi vill dessutom framföra ett stort tack till följande personer. Vår handledare vid 

Lantmäteriet, Irena Drogou, fastighetsekonom, sektionen för fastighetsbildning, för stort 

engagemang, konstruktiva synpunkter och idéer under uppsatsens genomförande. Vår 

handledare Märit Walfridsson, utbildningsledare, avdelningen samhällsbyggnad/GIS 

vid Högskolan i Gävle, för alla dina goda råd till uppsatsen. Leif Östman, mark- och 

skogsförvaltare och Catrine Jansson, markassistent vid Söderhamns kommun som 

tillandahållit värdefullt material till studien. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka nära och kära för all uppbackning under uppsatsskrivandet.  

 

Gävle våren 2015 

 

Erik Lindqvist    Christina Lindström 
Erik Lindqvist    Christina Lindström  



 

II 

 

Sammanfattning 

Ett hus står på ofri grund när marken och byggnaden har skilda ägare och betraktas 

därför civilrättsligt som lös egendom. Husets ägare säkerställer tillgången till marken 

genom ett nyttjanderättsavtal i form av ett bostadsarrende. Arrendet upplåts genom att 

ett skriftligt avtal mellan markens ägare och arrendatorn ingås. Som ersättning för 

upplåtelsen betalar arrendatorn en årlig avgift till markägaren. Utvecklingen av 

arrendeavgiften blir ofta en osäkerhetsfaktor för arrendatorerna eftersom den med jämna 

mellanrum omförhandlas. Ett sätt att bli av med den osäkerheten är att genom ett friköp 

av den arrenderade marken ombilda huset på ofri grund till en småhusfastighet. Mycket 

tyder på att det finns ett övervägande friköpsintresse bland Sveriges bostads-

arrendatorer.  

 

Studien syftar till att klargöra om det finns ett övervägande friköpsintresse hos 

bostadsarrendatorer och hur de motiverar sitt intresse för friköp. Vidare prövas huruvida 

det är tillräckligt lönsamt att friköpa sitt arrendeställe och bilda en småhusfastighet 

jämfört med ett fortsatt arrenderande. Målet med studien är att skapa ett bättre 

beslutsunderlag för bostadsarrendatorer som står inför ett beslut om friköp av sitt 

arrendeställe. Även för markägare kan studien förhoppningsvis bidra till nya kunskaper 

och insikter inom ett annars ganska outforskat ämnesområde. 

 

Studien avgränsas till bostadsarrenden upplåtna av Söderhamns kommun. En kvantitativ 

enkätundersökning per brev används för att undersöka friköpsintresset bland 

bostadsarrendatorerna. Den ekonomiska lönsamheten med ett friköp analyseras med 

hjälp av en jämförelsekalkyl mellan ett hus på ofri grund och en småhusfastighet.  

 

Osäkerheten kring utvecklingen av arrendeavgiften är den enskilt största anledningen 

bostadsarrendatorerna anger som sitt motiv för friköp. Undersökningen bekräftar 

hypotesen att det finns ett övervägande intresse bland bostadsarrendatorer att friköpa sin 

arrenderade mark Det är ekonomiskt motiverat att friköpa sitt arrendeställe och bilda en 

småhusfastighet jämfört med ett fortsatt arrenderande.  

 

Nyckelord  arrendeavgift, bostadsarrende, bostadsarrendatorer, enkät, friköp, 

markvärde, Söderhamn, hus på ofri grund, lantmäteriteknik  
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Abstract 

A house on a leasehold property is seen as movable property according to civil law 

because the building and the ground have different owners. The owner of the house 

assures the access to the ground in the form of a lease agreement. The lease is a written 

contract between the freeholder and the leaseholder. The leaseholder pays an annual 

ground rent to the freeholder as compensation. The development of the annual ground 

rent often becomes an uncertain factor since it is re-negotiated on a regular basis. One 

way of getting rid of this uncertain factor is to purchase the leased ground and convert 

the building on the leasehold to property. There is an indication of such interest among 

Sweden´s leaseholders.  

 

The study aims to clarify whether leaseholders would consider buying their freehold 

and how to motivate their interest to buy. Furthermore it is to exam whether it is 

profitable to buy the freehold and convert it to a family house compared to leasing. The 

objective of the study is to create a better basis of the decision for leaseholders who are 

considering whether to buy their freehold.  

 

The study is limited to leaseholds that are let by the municipality of Söderhamn. A 

quantitative survey via mail was used to study the interest of buying the freehold among 

the leaseholders. The financial profitability through a freehold is analyzed by using a 

comparative calculation between a house on leasehold and a single-family property. 

Hopefully the study will also contribute to new knowledge and insights for landowners 

into an otherwise relatively unexplored topic. 

 

The main reason given by the leaseholders why they are considering buying the 

freehold is the uncertainty of the development of the ground fee. The survey confirms 

the hypothesis that there many leaseholders consider to buy their freehold. There is a 

financial motivation to buy the freehold and become the owner of the property 

compared to continuing to lease.  

 

Keywords  lease cost, lease, leasehold, leaseholders, survey, buy freehold, market 

value, Söderhamn, house on a leasehold property, land surveying  
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Definitioner 

Småhus  Byggnad inrättad till bostad för en till två familjer. 

Byggnad  Används synonymt med småhus i den här studien. 

Bostadsarrende En rättighet för en arrendator att nyttja mark för 

bostadsändamål i utbyte mot vederlag. 

Småhusfastighet Avser både småhus och tomtmark som bildar en 

småhusfastighet. 

Värderingsobjekt  Avser den fastighet eller enhet som ska värderas. 

Jämförelseobjekt Jämför försålda småhusfastigheter under 

marknadsmässiga förhållanden inom ett 

geografiskt avgränsat område med likartade 

egenskaper som värderingsobjektet. 

Markägare Ägare till marken där huset på ofri grund står. 

 

Förkortningar 

FTL Fastighetstaxeringslag SFS 1979:1152 

IL Inkomstskattelag SFS 1999:1229 

JB Jordabalk SFS 1970:994 

KL Kommunallag SFS 1991:900 

SCB Statistiska centralbyrån 

SOU Statens offentliga utredningar 
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund  

När en byggnad och marken har skilda ägare är definitionen att byggnaden står på ofri 

grund. Tillgången till marken för byggnadens ägare säkras då genom ett 

nyttjanderättsavtal i form av ett arrende. Efter andra världskriget ökade förekomsten av 

arrenden i syfte att bygga sommarstugor och annan fritidsbebyggelse. Det föranledde år 

1968 en ändring i lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom. Ändringen 

innebar att särskilda bestämmelser om bostadsarrende trädde i kraft. Innan de nya 

bestämmelserna kom till var arrenden av de här slagen baserade på reglerna om 

lägenhetsarrende. Den ökande arrendeupplåtelsen efter andra världskriget gav upphov 

till kritik mot det faktum att arrendatorerna inte hade någon trygghet i sina besittningar 

till arrendeställena. Det fanns heller inget skydd mot oskäliga ändringar av 

arrendevillkoren. Avsaknaden av reglering på de här områdena fick som följd att 

markägarna upplevdes kunna säga upp arrendatorerna utan skäl och med kort varsel. De 

kunde också genom att hota med sådana åtgärder tvinga arrendatorerna att gå med på de 

villkor som sattes upp (SOU 2014:32). 

 

I första hand avsågs fritidshusbebyggelsen som måltavla för de nya bestämmelserna. 

Dess karaktär som mindre kapitalkrävande ansågs göra arrende till en lämplig 

upplåtelseform. Många hade inte ekonomiska möjligheter att köpa mark samtidigt som 

det rådde en stor efterfrågan på mark. Förutsättningarna för markägarna att sälja mark 

kunde dessutom vara begränsade eller så hade de inget intresse i att göra sig av med 

marken på ett så definitivt vis. Det fanns även en grundläggande tanke om att 

möjliggöra för en större andel människor att ta del av den typ av fritid som ett fritidshus 

innebar (prop. 1968:19). 

 

Med ledning av fastighetstaxeringen uppskattades under 1980- och 1990-talet antalet 

bostadsarrenden i Sverige till drygt 100 000 (Rittri, 1985). En förändring i 

bestämmelserna för fastighetstaxeringen 1996 innebar att antalet redovisade 

bostadsarrenden minskade kraftigt då hus på ofri grund med ett taxeringsvärde på 

mindre än 50 000 kronor avtaxerades. I skrivande stund finns det 16 559 friliggande 

småhus på ofri grund i byggnadsregistret (SCB, personlig kommunikation, 5 maj 2015). 

Det faktiska antalet arrenden behöver enligt SOU 2014:32 dock inte ha minskat i 
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realiteten. I utredningen framgår det att experter uppskattar antalet bostadsarrenden till 

mellan 80 000 – 90 000. 

 

För att ett bostadsarrende ska komma till stånd behöver ett skriftligt avtal upprättas 

mellan markägaren och arrendatorn (Jordabalk [JB], SFS 1970:994, kap.8, 3 §). Avtalet 

ska ingås på en bestämd tid, minst fem år (JB, SFS 1970:994, kap.8, 3 §). Som vederlag 

för upplåtelsen betalar arrendatorn en årlig avgift till markägaren (JB, SFS 1970:994, 

kap. 8, 12 §). Med jämna mellanrum behöver alltså arrendeavtalen förlängas och 

omförhandlas. Många bostadsarrendatorer upplever att de här förlängningarna allt för 

ofta resulterar i för kraftigt höjda arrendeavgifter. En annan problematik för 

arrendatorerna är de begränsade möjligheterna att inteckna arrendestället. Med 

nuvarande lagstiftning är det nämligen besvärligt att få till en effektiv pantsättning av 

arrenderätter (Jensen, 2012). Detta har accentuerats i takt med att större ekonomiska 

investeringar på arrendeställena blivit vanligare (SOU 2014:32). 

 

Behovet av ett bättre system för inteckning av byggnader på annans mark har tidigare 

ansetts vara av den grad att det har motiverat förslag på ny lagtext. En utredning 

föreslog år 1984 att det skulle införas en lag om ett nytt registerpantsystem för 

nyttjanderätter. Lagförslaget gick ut på att nyttjanderätten till marken skulle fungera 

som pantobjekt medan övriga byggnader och anläggningar på arrendestället skulle bli 

tillbehör till nyttjanderätten. Lagförslaget mynnade dock aldrig ut i någon förändrad 

lagtext (SOU 1984:22: prop 1997/98:98).      

 

Upplåtelseformen hus på ofri grund är i praktiken outforskad i vetenskapligt hänseende, 

men en vidare utblick indikerar att intresset att friköpa sin arrendetomt tycks vara stort 

bland landets bostadsarrendatorer. Friköpsprocesser har inletts på flera platser (Varbergs 

kommun; http://www.skargarden.se). Att friköpa sin arrendetomt är ett sätt för 

arrendatorn att bli av med osäkerheten kring utvecklingen av arrendeavgiften och de 

problem med pantsättning som finns. I samband med ett friköp bildas nämligen en ny 

fastighet för den vid det laget forne arrendatorn. Fastigheten kan användas som 

kreditobjekt och därmed ge tillgång till större möjligheter för byggnation eller 

renoveringsarbeten. Iwata och Yamaga (2009) har i en studie jämfört hus på ofri grund 

och småhusfastigheter i avseende att undersöka vad grupperna spenderar på underhåll 
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och konstaterat att husen på arrenderad mark spenderar 30 % mindre i underhålls-

kostnader.  

 

Egenskapen av stora markägare gör att kommuner ofta är upplåtare av bostadsarrenden. 

Enligt lagtexten är kommunerna förpliktade att förvalta sina medel på ett sätt som gör 

att deras krav på avkastning och säkerhet kan tillfredsställas (Kommunallagen [KL], 

SFS 1991:900, kap. 8, 2 §). Stockholms kommun anför i Svea Hovrätts dom ÖÄ 4199-

10 att en arrenderätts värde kan beräknas genom bedömning av ett markvärde och ett 

skäligt räntekrav på det. Hovrätten konstaterar i samma dom att det finns ett samband 

mellan ett marknadsvärde för en bostadstomt och ett arrendevärde för en motsvarande 

tomt. Vidare fastställs att bostadstomter och arrenderätter över tid i fråga om 

prisutveckling visar prov på ett marknadsvärde med en likartad trend. 

 

1.2 Syfte  

Grundhypotesen är att det finns ett övervägande intresse hos Sveriges bostads-

arrendatorer att friköpa sitt arrendeställe. För att kunna bekräfta eller avfärda hypotesen 

genomförs en enkätundersökning riktad till bostadsarrendatorer. Enkätundersökningen 

klargör intresset och bostadsarrendatorernas motiv för friköp.  

 

Den andra hypotesen som prövas är huruvida det är tillräckligt lönsamt att friköpa sitt 

arrendeställe och bilda en småhusfastighet jämfört med ett fortsatt arrenderande. 

Hypotesen prövas genom en jämförelsekalkyl mellan ett hus på ofri grund och en 

småhusfastighet. 

 

1.3 Mål  

Studien ska skapa ett bättre beslutsunderlag för bostadsarrendatorer som står inför ett 

beslut om friköp av sitt arrendeställe. Även för markägare kan studien förhoppningsvis 

bidra till nya kunskaper och insikter inom ett annars ganska outforskat ämnesområde.  
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1.4 Frågeställningar 

 Hur förhåller sig bostadsarrendatorer till möjligheten att friköpa sitt 

arrendeställe? 

 Hur motiverar bostadsarrendatorerna sitt intresse för friköp?  

 I vilken utsträckning är det ekonomiskt motiverat att friköpa marken och bilda 

en småhusfastighet jämfört med ett fortsatt ägande på ofri grund?  

 

1.5 Avgränsning 

Det geografiska området för studien är Söderhamns kommun som tillsammans med 

Göteborgs kommun är landets största kommunala upplåtare av bostadsarrenden. För att 

underlätta vid eventuella platsbundna intervjuer valdes Söderhamns kommun. 

Ytterligare ett skäl till den valda avgränsningen är att kommunen befinner sig i en 

politisk process vars syfte är att presentera nya arrendeavgifter och eventuellt även 

friköpspriser. Fram till att ett politiskt beslut tas i frågan är det förbud mot friköp av 

arrendetomter (Söderhamns kommun, 2013). Kommunens arrendeavgifter är i dagsläget 

betydligt lägre än de avgifter som den största privata upplåtaren i kommunen, Norrala 

mantalsägarekassa, använder sig av (T. Lund, personlig kommunikation, 6 maj 2015). 

Den här studien avgränsas i första hand till de bostadsarrenden som är upplåtna av 

kommunen och som har anknytning till skärgården i form av sina kustnära lägen. En 

viss utblick görs dock mot privat upplåtna bostadsarrenden. Ingen avgränsning har 

gjorts huruvida husen är avsedda för permanent– eller fritidshusändamål.  

 

1.6 Disposition  

En kort presentation ges nedan om studiens uppbyggnad för att underlätta för läsaren att 

följa med och öka dennes förståelse och insikt i ämnet som ska behandlas.  

 

I det inledande avsnittet återges en kort bakgrundsbeskrivning av det valda ämnet som 

klargör studiens syfte, mål, frågeställning och vilka avgränsningar som görs.  

 

I teoriavsnittet redogörs för de juridiska aspekterna kring ett bostadsarrende och de 

värdeteorier som gäller för småhusfastigheter. Det ges även en introduktion av 

Söderhamns kommun i syfte att öka förståelsen till det geografiska 

avgränsningsområdet för studien.  
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Metodavsnittet beskriver studiens metodval och tillvägagångssätt som ger svar på 

studiens frågeställningar.  

 

Resultatavsnittet redovisar utfallet av enkätundersökningen och de ekonomiska 

analyserna som ska ge svar på huruvida det är lönsamt att friköpa marken. 

 

Ett resonemang kring resultatet av studiens frågeställningar förs i diskussionsavsnittet. 

 

I det avslutande avsnittet presenteras de slutsatser som resultatet av studien utmynnat i. 

Det ges även förslag till vidare forskning.   
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2. Teori 

2.1 Lös egendom 

En byggnad på ofri grund är sakrättsligt att betrakta som lös egendom, men 

inkomstskattemässigt betraktas det dock som en fastighet (Inkomstskattelagen, [IL], 

SFS 1999:1229, kap. 2, 6 §). Det är bestämmelserna i JB (SFS 1970:994) som i kraft av 

sitt definierande av vad som är att betrakta som fast egendom även markerar vad som 

utgör lös egendom. Inledningsvis klargörs i JB (SFS 1970:994, kap. 1, 1 §) att den fasta 

egendomen är jord och att den är indelad i fastigheter. Tillbehör till fastigheter räknas 

också som fast egendom. Vad som utgör tillbehör anges i JB (SFS 1970:994, kap. 2, 2 

§) där nämns till exempel byggnader och andra anläggningar som anlagts inom 

fastigheten för stadigvarande bruk. En annan förutsättning för att tillbehörsvillkoret ska 

vara uppfyllt är att byggnaden eller anläggningen ska ha tillförts fastigheten av 

fastighetsägaren. Är byggnaden tillförd fastigheten av någon annan än fastighetsägaren 

räknas den däremot som lös egendom. Skulle en fastighetsägare sälja en fastighet på 

vilken det står en byggnad som är uppförd av en arrendator kommer byggnaden inte att 

ingå i köpet. Det spelar då ingen roll att köparen varit i god tro och antagit att 

byggnaden skulle omfattas av fastighetsköpet (SOU 1988:66). Det är först när 

byggnaden och fastigheten får samma ägare som karaktären av lös egendom faller och 

byggnaden antar formen av tillbehör till fastigheten (JB, SFS 1970:994, kap. 2, 4 §, 1 

st.).  

 

2.2 Inteckning av hus på ofri grund 

Karaktären av lös egendom innebär att det inte är möjligt att upplåta panträtt i en 

byggnad på ofri grund, detta eftersom det endast är fastigheter och tomträtter som kan 

intecknas och pantsättas. Den som trots det behöver använda en byggnad på ofri grund 

som säkerhet för ett lån får använda sig av en form av pantsättning genom 

säkerhetsöverlåtelse enligt reglerna för lös egendom. Det går att tänka sig att 

arrenderätter i vissa särskilda fall kan användas som säkerhet, men det är i undantagsfall 

eftersom värdet av dem är osäkert. Om arrendeavtalet exempelvis upphör att gälla och 

borgenären inte givits rätt av markägaren att träda in i arrendatorns ställe kommer den 

pantsatta arrenderätten att helt upplösas. Med nuvarande lagstiftning är det alltså inte 

möjligt att få till en effektiv pantsättning av arrenderätter (Jensen, 2012). 
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Det har tidigare gjorts försök att förändra lagstiftningen i syfte att underlätta 

pantsättningen av byggnader på annans mark. Byggnadspantutredningen (SOU 

1984:22) Panträtt i registrerad nyttjanderätt, presenterade 1984 ett förslag på en sådan 

förändring. Utredningen föreslog att det skulle införas en lag om ett nytt 

registerpantsystem, kallat nyttjanderättsregistret. Nyttjanderätten till marken var tänkt 

att fungera som pantobjekt och utgöra det som registrerades i samband med 

pantsättningen. Den övriga egendomen i form av byggnader och anläggningar skulle 

räknas som tillbehör till nyttjanderätten. Vad som skulle kunna fungera som tillbehör till 

nyttjanderätten skulle ges av andra kapitlet i JB (SFS 1970:994), med andra ord samma 

bestämmelser som för fastigheter.  

 

Utredningens förslag ledde aldrig fram till någon ändring av lagstiftningen. Det 

behandlades i propositionen 1997/98:98 som slog fast att förslaget var väl genomarbetat 

från juridisk synvinkel men att en lagändring ändå skulle innebära för många 

tillämpningsproblem. Ett argument mot införandet av panträttsmöjlighet i registrerad 

nyttjanderätt var att lånekostnaderna för byggnadernas ägare inte skulle minska särskilt 

mycket eftersom panträtten inte skulle få samma säkerhetsmässiga värde som panträtt i 

fast egendom. 

 

2.3 Arrende 

Nyttjanderätter är ett samlingsnamn för de rättigheter som ger en person rätt att på ett 

visst sätt använda en hel eller en del av en fastighet som ägs av någon annan. Ett arrende 

är ett exempel på en sådan nyttjanderätt (Julstad, 2011). Åttonde till elfte kapitlet i JB 

(SFS 1970:994) reglerar bestämmelserna för arrenden. Det finns fyra olika typer av 

arrenden: Jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. 

Alla formerna innebär att en upplåtelse av jord sker i utbyte mot vederlag (JB, SFS 

1970:994, kap. 8, 1 §). De har även det gemensamt att de är totala nyttjanderätter vilket 

innebär att nyttjanderättshavaren har fullständig besittning till det som upplåts, 

fastighetsägaren har med andra ord ingen rätt att använda den fastighet eller den del av 

en fastighet som upplåts. Att jämföra med en partiell nyttjanderätt som endast ger 

nyttjanderättshavaren rätt att använda fastigheten för ett visst syfte, till exempel jakt 

eller fiske (Arrendenämnden, 2015). Den aktuella typen av arrende i den här studien är 

bostadsarrende. 
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2.3.1 Bostadsarrende 

Ett bostadsarrende innebär en rättighet för en arrendator att nyttja mark för 

bostadsändamål. För att en upplåtelse av jord ska kvalificeras som bostadsarrende krävs 

att vissa förutsättningar blir uppfyllda. För det första ska upplåtelsen vara skriftlig och 

den aktuella jorden ska inte användas för jordbruksändamål. En annan mer eller mindre 

given förutsättning är att arrendatorn ska ha rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på 

arrendetomten. Vidare ska det inte vara uppenbart att syftet med upplåtelsen är något 

annat än att möjliggöra för arrendatorn med närstående att bo på arrendestället (JB, SFS 

1970:994, kap. 10, 1 §). Precis som för övriga former av arrenden ska arrendatorn också 

ersätta markägaren för arrendet (JB, SFS 1970:994, kap.8, 1 §).  

 

2.3.2 Arrendeavtalet 

Ett avtal om bostadsarrende ska som tidigare nämnts upprättas skriftligen mellan 

markägaren och arrendatorn (JB, SFS 1970:994, kap. 8, 3 §). Jordabalkens 

bestämmelser om vad som ska ingå i arrendeavtalet är i de flesta fall av tvingande 

karaktär. Markägaren och arrendatorn kan dock, med arrendenämndens tillåtelse, 

komma överens om att avvika från en eller flera tvingande regler.  

 

Avtalstiden för ett bostadsarrende ska bestämmas att gälla för en viss tid, minst fem år, 

eller för arrendatorns livstid. Kommer markägaren och arrendatorn överens om att 

avtalet ska bestämmas för en kortare tid än fem år behöver arrendenämnden godkänna 

avtalet för att bestämmelsen ska bli giltig (JB, SFS 1970:994, kap. 8, 2 §). 

 

Arrendatorn har som grundregel rätt att få arrendeavtalet förlängt även i de fall 

markägaren har bestämt sig för att säga upp avtalet i syfte att få arrendatorn att flytta. 

Det har att göra med det besittningsskydd arrendatorn har laglig rätt till. 

Besittningsskyddets utformning är reglerad i 5 §, kap. 10, kap. i JB (SFS 1970:994) som 

klargör att arrendatorn har rätt till förlängning av avtalet förutom i de fall då: 

 

1. Arrenderätten är förverkad eller säkerheten för en pant eller borgen som är ställd 

för arrendeavtalets fullgörande försämras, 

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att avtalet skäligen 

icke bör förlängas, 
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3. byggnad på arrendestället uppförts utan erforderligt bygglov eller i strid med 

detaljplan, områdesbestämmelser eller annat beslut av myndighet, 

4. i annat fall byggnad på arrendestället inte står i överensstämmelse med en 

detaljplan eller områdesbestämmelser och markägaren gör sannolikt att han ska 

använda arrendestället i enlighet med planen eller bestämmelserna, 

5. markägaren gör sannolikt att arrendestället ska användas för en annan typ av 

bebyggelse eller verksamhet än det som avses med arrendeupplåtelsen, 

markägarens intresse att använda arrendestället för det ändamålet ska påtagligt 

kunna bevisas överväga arrendatorn intresse av fortsatt arrende, 

6.  markägaren i annat fall har befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet 

 

2.3.3 Arrendeavgiften 

Det råder avtalsfrihet mellan markägaren och arrendatorn i samband med att 

arrendeavgiften ska bestämmas vid en nyupplåtelse av ett arrendeavtal. Är det istället 

fråga om en förlängning av ett redan ingått avtal råder inte samma frihet. Om parterna i 

ett sådant fall inte kan komma överens om avgiftens storlek finns det viss vägledning 

reglerad i 6 §, 1 st., kap. 10, i JB (SFS 1970:994) som anger att arrendeavgiften ska 

bestämmas till ett skäligt belopp. Vidare ska beloppet kunna antas motsvara arrende-

rättens värde med hänsyn till arrendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrigt. 

Vad som är ett skäligt belopp framgår inte av någon lagtext utan får anses vara beroende 

av det enskilda arrendeställets läge och egenskaper. Det har heller inte funnits några 

intentioner att i form av lagtext närmare definiera principer för hur en skälig 

arrendeavgift ska bestämmas.  En sådan lagreglering har helt enkelt inte ansetts som 

vare sig lämplig eller möjlig att konstruera. I händelse av fortsatt tvist mellan 

markägaren och arrendatorn ska frågan om arrendeavgiftens storlek överlämnas till 

arrendenämnden som avgör ärendet. Det avgörandet ska som norm grunda sig på en 

jämförelse med övriga arrendeavgifter på orten eller, om en sådan jämförelse inte är 

möjlig, på vad arrendatorer i allmänhet kan tänkas vara beredda att betala för en 

arrenderätt av liknande karaktär (SOU 1966:26). Jämförelserna med övriga 

arrendeavgifter på orten ska presenteras för arrendenämnden av markägaren och 

arrendatorn. Parterna har alltså själva ansvaret för att genomföra de utredningar som ska 

ligga till grund för deras yrkande av arrendeavgiftens storlek.  
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2.3.4 Arrenderättens förverkande 

Arrendatorn gör sig vid ett förverkande av arrenderätten skyldig till misskötsamhet av 

arrendeupplåtelsen. Ett förverkande av arrenderätten från arrendatorns sida innebär att 

markägaren kan säga upp arrendeavtalet i förtid och på så vis tvinga arrendatorn från 

arrendestället. Markägaren kan i samband med ett förverkande inte hänvisa till några 

ytterliga anledningar än de som finns reglerade i JB (SFS 1970:994, kap. 8, 23 §). Där 

står att anledningarna till ett förverkande av arrenderätten är: 

 

1.  Arrendatorn dröjer med betalningen av arrendeavgiften i mer än en månad efter 

förfallodagen. 

2.  Arrendatorn vanvårdar arrendestället. 

3.  Arrendatorn använder arrendestället för ett annat ändamål än vad som var förutsatt 

vid upplåtelsen. 

4.  Arrendatorn överlåter arrenderätten på ett sätt som inte är tillåtet eller på något annat 

vis sätter någon annan i sitt ställe eller låter någon få nyttjanderätt. 

5.  Arrendatorn struntar i en avtalsenlig förpliktelse som inte finns reglerad i JB (SFS 

1970:994) och det kan anses vara av stor betydelse för markägaren att förpliktelsen 

blir genomförd.  

 

2.3.5 Överlåtelse 

I det fall arrendatorn vill överlåta arrenderätten till någon annan behöver vissa 

förutsättningar med anknytning till avtalet och relationen till markägaren vara 

uppfyllda. I grundläget krävs det att arrendatorn får markägarens samtycke för att en 

överlåtelse till en ny arrendator ska bli möjlig. I det andra stycket i JB (SFS 1970:994, 

kap. 10, 7 §) finns dock beskrivet hur ett undantag mot den regeln är utformad. En 

överlåtelse utan markägarens samtycke är möjlig om arrenderätten som ska överlåtas är 

sluten för en viss tid och om markägaren rent objektivt kan nöja sig med den person 

arrenderätten överlåts till. Personen i fråga ska med andra ord vara skötsam och ha en 

ordnad ekonomi. Innan en överlåtelse kan ske är arrendatorn dock bunden att i form av 

ett så kallat hembud erbjuda markägaren att lösa ut arrenderätten mot en skälig 

ersättning. Markägaren kan då även erbjudas att överta en byggnad eller något annat 

som arrendatorn genom nedläggande av kostnad uppfört på arrendestället. Hembudet är 
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giltigt i en månad, har det inte accepterats av markägaren inom den tiden är arrendatorn 

fri att överlåta arrenderätten till någon annan (JB, SFS 1970:994, kap.10, 7 §, 2 st.).  

Ett hembud behöver inte framföras till markägaren om arrenderätten överlåts i samband 

med en bodelning, arv eller testamente eller genom exekutiv försäljning eller vid 

arrendatorns konkurs. Markägaren måste dock skäligen kunna nöja sig med den nya 

arrendatorn även i de här fallen (JB, SFS 1970:994, kap. 10, 7 §, 3 st.). 

 

2.4 Introduktion av Söderhamns kommun 

Söderhamns kommun tillhör Gävleborgs län och är en kustkommun med gräns mot 

Bottenhavet i öster. Kommunen har cirka 26 000 invånare varav knappt hälften av dem 

bor i centralorten Söderhamn (SCB, Internet). Angränsande kommuner är i norr 

Hudiksvall, i väster Bollnäs och i söder Ockelbo och Gävle. Viktiga kommunikations-

stråk i kommunen är den i norr- södergående riktning löpande E4:an och riksväg 50 

som sammanbinder kommunen med inlandet samt Ostkustbanan som är en järnväg 

mellan Stockholm och Sundsvall (Trafikverket, 2015). 

 

Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit svagt negativ de senaste dryga tjugo 

åren. Från år 1990 har befolkningen i kommunen minskat med ungefär 1000 personer 

under varje femårsintervall. Under det senaste femårsintervallet tycks dock en 

stabilisering av befolkningsmängden ha ägt rum (SCB, Internet).  

 

Naturen i kommunen är av skiftande karaktär med ett kuperat skogslandskap som 

övergår i en jordbruksbygd i de större vattendragens dalgångar. Kustlandskapet i öster 

kännetecknas av skärgården som består av mer än 500 öar (Söderhamns kommun, 

2013). 

 

2.5 Värdeteori  

Värdeteorin skildrar hur ett värde uppstår och ligger till grund för hur ett marknadsvärde 

bedöms vid en fastighetsvärdering. Enligt Persson (1994) uppstår ett värde generellt 

genom förväntningar om framtida nyttor som tillfredsställer olika behov hos en individ. 

Förutom framtida nyttor och behov fordras att tillgången finns i begränsad omfattning, 

är omsättningsbar och att det föreligger en möjlighet att kunna disponera tillgången för 

att ett värde ska uppstå i människors medvetande (Persson, 1994). Då alla människor 

har olika preferenser vid uppskattningen om en tillgångs värde, finns det lika många 
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åsikter om det bedömda värdet som det finns individer. Med hänsyn till detta kan ett 

värde varken mätas eller beräknas utan kan endast uppstå genom en bedömning. 

Generellt anses ett värde ge uttryck för ett ekonomiskt värde men det kan även ge 

uttryck för affektionsvärden, miljövärden och politiska värden. (Lantmäteriverket och 

Mäklarsamfundet, 2013).  

 

2.5.1 Värderingsteori  

I värderingsteorin utformas en begreppsapparat i syfte att kunna åskådliggöra 

värdeteorins mer filosofiska tankesätt och sammanlänka värdeteorin med värderings-

metoderna. Det kan uppkomma två värderingssituationer; överlåtelse- eller 

innehavaresituation, och till dessa hänförs de två värdebegreppen marknads- och 

avkastningsvärde (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2013). 

 

Vid en överlåtelsesituation ska ett marknadsvärde bedömas vilket innebär ett sannolikt 

pris vid en tänkt försäljning (Persson, 1994). Med marknadsvärde menas ”det mest 

sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en viss angiven tidpunkt under 

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

utan partsrelationer och utan tvång” (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2013, s. 

6) 

 

Marknadsvärde och pris betraktas ha en nära relation till varandra men är inte på något 

sätt identiska. Ett pris är ett resultat vid en genomförd försäljning och där ett flertal 

påverkningsbara faktorer och förhållanden har influerat betalningsviljan. Ett 

marknadsvärde utgör ett bedömt pris vid en eventuell framtida försäljning 

(Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2013).  

 

Vid innehavaresituationer bedöms ett avkastningsvärde som är en form av 

investeringsanalys tillämpad på fastigheter och erhålls genom att diskontera framtida 

nettoavkastningar (betalningsöverskott) från värderingsobjektet till värdetidpunkten 

(Persson, 1994). Definitionen av avkastningsvärdet är ”nuvärdet av förväntade framtida 

nettoöverskott” (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2013, s.8). 
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2.5.2 Värderingsmetoder 

Det finns i praktiken tre huvudmetoder för att strukturera informationen som ska ligga 

till grund vid värdebedömningen och för att tekniskt kunna utföra beräkningar som 

resulterar i ett åsatt värde.  

 

Ortsprismetoden är den vanligast förekommande metoden och ska, i den mån det är 

möjligt, i första hand tillämpas för marknadsvärdebedömningar för en fastighet 

(Persson, 1994). Det framgår i fastighetstaxeringslagen ([FTL], SFS 1979:1152, kap. 5, 

5 §) att ett marknadsvärde i första hand ska fastställas med hjälp av 

fastighetsförsäljningar på orten, det vill säga en ortsprismetod. Ortsprismetoden bygger 

på att fastställa ett marknadsvärde genom att jämföra försålda fastigheter under 

marknadsmässiga förhållanden inom ett geografiskt avgränsat område med likartade 

egenskaper som värderingsobjektet. Varje fastighet är mer eller mindre unik vad det 

gäller läge och fastighetsrelaterade egenskaper vilket kan skapa ett problem om det 

finns en begränsning av utbudet på relevanta jämförelseobjekt. Det krävs ett tillräckligt 

stort ortsprismaterial med likartade värdepåverkande faktorer som överensstämmer med 

värderingsobjektet och jämförelseobjekten vilket är väsentligt för resultatets kvalitet 

(Persson, 1994). Eftersom det inte är ovanligt att jämförelseobjekten egenskapsmässigt 

avviker från varandra kan enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2013) en 

normering göras. En normering innebär att priserna för jämförelseobjekten räknas om 

genom att relatera köpesumman till olika värdepåverkande faktorer, på så vis blir de 

mer jämförbara (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2013). De vanligaste 

normeringarna av köpeskillingar för småhusfastigheter utgår från boarean och 

taxeringsvärdet. Köpeskillingen divideras med boarean respektive taxeringsvärdet vilket 

ger kr/𝑚2 BOA eller K/T (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2013).  

 

Nuvärdesmetoden, även kallad avkastningsmetoden, är den andra metoden och lämpar 

sig bättre när värdet på en fastighet ska bedömas med utgångspunkt från förväntade 

avkastningar som nuvärdesberäknas till värdetidpunkten. Metoden tillämpas antingen 

vid bedömning av ett avkastnings- eller marknadsvärde. Vid avkastningsvärde-

bedömningen är det ägarens egna bedömningar och förräntningskrav i form av en 

kalkylränta som ska ligga till grund för det bedömda värdet. Kalkylräntan ska avspegla 

en förväntad realränta, riskkompensation och ett påslag av den förväntade inflationen. 

Kalkylräntans uppgift är att göra betalningar som utfaller vid olika tidpunkter 
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jämförbara med varandra vilket ger uttryck för det avkastningskrav som ställs på 

investeringen. Vid bedömning av ett avkastningskrav bör kalkylräntan motsvara en 

avkastning i bästa alternativa placering som vanligtvis är placeringar i långsiktiga 

investeringar (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2013). 

 

För att bestämma ett marknadsvärde ska parametrarna istället bestämmas i enlighet med 

marknadens uppfattning och avkastningskrav och syftar till att försöka rekonstruera 

prisbildningsprocessen på fastighetsmarknaden, en så kallad marknadssimulering. Vid 

marknadsvärdebedömningen inhämtas likt ortsprismetoden prisinformationen från 

marknaden genom att jämföra priser för tidigare sålda fastigheter inom orten och 

vanligtvis sker även här en normering av priserna då fastigheternas egenskaper 

vanligtvis skiljer sig åt (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2013). De 

kalkylmodeller som vanligtvis används kan grovt indelas i räntabilitets- och 

diskonteringsmodeller. Räntabilitetsmodeller diskonterar driftnettot för evig tid medan 

diskonteringsmodeller nuvärdesberäknar driftnettot för en begränsad tidsperiod samt en 

nuvärdesberäkning av restvärdet vid kalkylperiodens slut. En vanlig metod att beräkna 

lönsamheten av en långsiktig investering är Gordons formel där de framtida nominella 

driftnettoförändringarna även tar hänsyn till tillväxtfaktorn (Persson, 1994). 

 

Gordons formel: 

 

MV = 
𝐷𝑁

𝑟 − 𝑔 
 

där 

MV =  marknadsvärde 

DN  = driftnetto 

r  = kalkylränta 

g = värdestegring 

r – g = direktavkastning 

 

 

 

  

Källa: Lind & Lundström, 2011. 
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Produktionskostnadsmetoden är den tredje metoden och tillämpas när ortsprismetoden 

och avkastningsmetoden inte kan användas. Värdebedömningen med denna metod går 

dels ut på att uppskatta kostnaden för att återanskaffa den egendom som värderas, dels 

uppskatta den värdeminskning som egendomen utsätts för genom ålder och bruk. Till 

detta värde ska även markvärdet adderas (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 

2013). 

 

2.5.3 Värdepåverkande faktorer för småhusfastigheter 

För att kunna bedöma ett marknadsvärde för småhusfastigheter krävs att den som utför 

värderingen har goda kunskaper om vilka faktorer som påverkar värdet och dessutom 

kan tolka dessa på rätt sätt. Det behövs också kännedom om vilka tekniska, ekonomiska 

och rättsliga förhållanden som påverkar värdet (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 

2013).  

 

Hypotesen om hur ett värde uppkommer är sedan länge förankrad i den allmänna 

ekonomiska teorin som i huvudsak tar hänsyn till utbud och efterfrågan. Men till detta 

ska det även läggas till andra påverkningsbara faktorer som styr beslutet av värdet för 

fastigheten. Ett värde utgörs inte enbart av fysiska faktorer utan även mer svårmätbara 

faktorer inverkar på värdet och behöver därför bli identifierade och kvantifierade 

(Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2013). Enligt Persson (1994) och 

Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2013) kan de värdepåverkande faktorerna delas 

in i nedan angivna kategorier: 

 

 Direkt fastighetsanknutna faktorer – tar hänsyn till teknisk, juridisk och 

ekonomisk karaktär så som läge, omgivning, planbestämmelser, storlek, ålder, 

olika kvalitativa egenskaper, standard och skick, tomtareal och utformning, 

hyror, driftvillkor med mera.  

 Läges- och områdesanknutna faktorer – tar hänsyn till infrastrukturen i området, 

närhet till arbetsplatser, områdets topografi, områdets karaktär med mera.  

 Individanknutna faktorer – tar hänsyn till hushållets struktur, inkomster och 

förmögenhet, finansieringsmöjligheter, kännedom om fastighetsmarknaden med 

mera.  
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 Omvärldsanknutna faktorer – samhällsekonomiska och politiska faktorer, 

rådande konjunktur och tro på framtiden där tillväxttakt, inflation, 

arbetsmarknadssituation, kreditmarknaden med kapitaltillgång, räntenivåer och 

kreditvillkor, beskattningsregler, hyreslagstiftning med mera.  

 Marknadsanknutna faktorer – tar hänsyn till utbud och efterfrågan.  

 

Av ovanstående värdeinverkande faktorer anses läget och de fastighetsanknutna vara de 

som fastställer orsaken till prisvariationerna mellan de olika småhusfastigheterna på en 

och samma delmarknad (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2013).  
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3. Metod  

Ett dilemma som en forskare ställs inför vid en vetenskaplig studie är att avgöra vilken 

metod som ansens vara den mest lämpliga för att inhämta informationen som ska ge 

svar på forskarens frågeställning. Även ett ställningstagande måste tas till hur 

informationen ska erhållas och vilket material som finns till förfogande (Ejvegård, 

2011).  

 

3.1 Val av forskningsdesign  

För att göra problematiseringen forskningsbar anläggs en modell som svarar på frågan: 

Vem, vad eller vilka måste studeras för att få fram ett bearbetningsbart underlag för det 

problem som problematiseringen innebär. För att undvika misstag måste forskaren hela 

tiden återkomma till frågan om rätt sak studeras och rätt material används för att besvara 

frågeställningarna (Blomkvist & Hallin, 2014) 

 

En forskares uppgift är att besvara frågor som förhåller sig i eller till verkligheten och 

som kan belysas ur ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv (Olsson & Sörensen, 

2007). Att få studiens frågeställning besvarad i förhållande till tid och avsatt medel styr 

valet hur informationen ska samlas in medan syftet och frågeställningen med 

undersökningen avgör om studien ska vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. 

Nödvändigtvis behöver det ena valet inte utesluta det andra (Patel & Davidsson, 2011). 

Enligt Holme och Solvang (1997) kan en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod stärka studiens svaga och starka sidor och på så vis ge en mer mångsidig och 

omfattande bild av studien.  

 

Det kvalitativa arbetssättet präglas av ord vid insamling och analys av data. Syftet är att 

skapa en djupare förståelse för individernas uppfattningar och tolkningar av deras 

verklighet. Informationen inhämtas framförallt genom intervjuer och observationer 

(Blomkvist et al., 2014).  

 

Det kvantitativa arbetssättet utgår från att det finns en objektiv verklighet som forskaren 

vill mäta och lägger betoningen vid statistiska, kvantifierbara resultat vid insamling och 

analys av data. Vanligtvis har forskaren en klar bild över vad som ska undersökas och 

utgår från dessa teorier vid sitt val av undersökningens strategi (Bryman, 2002). De 
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vanligaste kvantitativa metoderna är enkätundersökningar, frågeformulär, experiment 

och strikt utformade intervjuer som har sitt ursprung från en teori och som specificerats 

till en hypotes som verifieras eller förkastas genom undersökningen (Holme et al., 

1997).  

3.1.1 Studiens forskningsdesign  

Studiens grundhypotes testades genom att genomföra en kvantitativ enkätundersökning 

riktad till bostadsarrendatorer i Söderhamns kommun. Valet av insamlingsmetod 

grundade sig på studiens hypotes, urvalsgruppens storlek och den åsatta tiden för under-

sökningen.  

 

Avsikten med undersökningen var att inhämta generaliserbar data som kunde bekräfta 

eller avvisa studiens grundhypotes på ett så objektivt vis som möjligt, vilket (Murry, 

1998) ser som en förutsättning vid genomförande av en enkätundersökning. 

 

Urvalsgruppens storlek på 191 arrendatorer bidrog också till valet av metod. Det skulle 

vara för tidskrävande att personligen kontakta samtliga arrendatorer för inhämtning av 

data. För att undvika att forskarens egna ställningstaganden påverkar enkäten genom 

frågeformuleringarna bör enkäten valideras på en försöksgrupp innan utskicken sker till 

urvalsgruppen (Richardson, 2004). Studiens begränsning i tid innebar tyvärr att detta 

inte var genomförbart, dock granskade handledarna enkäten innan utskicket.  

 

3.1.2 Studiens urval - enkätundersökning 

Det finns bostadsarrenden utbrett över hela Sverige men att genomföra en rikstäckande 

studie rymdes inte inom den här studiens tidsram. Därför var en geografisk avgränsning 

nödvändig. Målet med avgränsningen var att hitta ett begränsat geografiskt område med 

många bostadsarrendatorer för att kunna skapa ett hållbart underlag för undersökningen. 

Den geografiska avgränsningen till Söderhamns kommun berodde på att det är en av 

Sveriges största kommunala upplåtare med cirka 313 bostadsarrenden, varav 217 har 

anknytning till skärgården (Söderhamns kommun, 2013). Eftersom majoriteten av 

arrendena var belägna vid kusten gjordes ytterligare en geografisk avgränsning till dessa 

områden för studien. 
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Bostadsarrendatorernas kontaktuppgifter tillhandahölls av Söderhamns kommun, efter 

att föreningar, dödsbon och personer skrivna i utlandet gallrats bort återstod 191 

arrendatorer. I kontaktuppgifterna framgick vem som var ägare till arrendet, dennes 

bostadsadress och vilken fastighet respektive arrende låg på. 

  

3.2 Studiens genomförande: enkätundersökningen 

Söndagen den tolfte april 2015 skickades 191 enkäter ut via post. Mottagaren ombads 

att återsända enkätsvaren i det medskickade förfrankerade svarskuvertet senast 

onsdagen den 22 april 2015. Varje enkät hade ett unikt nummer som var kopplat till 

arrendatorernas kontaktuppgifter. På så vis gick det att i händelse av låg svarsfrekvens 

återkoppla till de respondenter som inte hade besvarat enkäten. Numreringen 

säkerställde också att bostadsarrendatorernas anonymitet garanterades i så hög 

utsträckning som möjligt. Efter svarstiden löpt ut hade 98 enkätsvar returnerats, vilket 

motsvarade en svarsfrekvens på cirka 51 procent. Då undersökningen hade fått så bra 

gensvar beslutades att ingen kontakt skulle tas med dem som inte hade besvarat 

enkäten. Underlagsmaterialet ansågs vara fullt tillräckligt. 

 

Till enkäten bifogades ett missivbrev, se bilaga 1, i vilket det inledningsvis gavs en kort 

presentation av studiens författare och att examensarbetet skrevs på uppdrag av 

Lantmäteriet. Därefter förklarades syftet med undersökningen och hur enkäten var 

strukturerad. Det poängterades att Söderhamns kommun inte medverkade i studien och 

att enkäten därför inte hade något att göra med kommunens pågående process kring 

höjda arrendeavgifter och eventuella friköpspriser. Vidare framgick hur personuppgifter 

skulle hanteras, när enkäten senast skulle återsändas och kontaktuppgifter till författarna 

i fall det skulle uppstå några funderingar kring enkäten hos respondenten. Enligt 

Richardson (2004) är missivets avsikt att öka förståelsen för undersökningen och 

underlätta för respondenterna i besvarandet av enkäten. Detta för att kunna uppnå högre 

grad av tillförlitlighet i svarsresultaten, men även för att öka svarsfrekvensen. 

3.2.1 Utformningen av enkäten  

Vid utformningen av enkäten gavs mycket eftertanke åt layouten för att inge ett seriöst 

och trovärdigt intryck till respondenterna. Det har visats sig enligt Ejvegård (2011) att 

layouten påverkar svarsrekvensen. Enligt Richardson (2004) ska en enkät på ett entydigt 

sätt vara lätt att förstå och inte vara för omfattande. Tydligheten ska återspeglas i ett 
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språk som är anpassat till målgruppen. Orden som används ska förmedla den exakta 

innebörden av frågan för att inte skapa utrymme för feltolkningar. 

 

Enkäten bestod därför enbart av nio frågor, se bilaga 2, där de två inledande frågorna 

syftade till att fånga in respondenternas ålders- och könsfördelning. Enligt Hing, C. & 

Smith, T. & Hooper, L.& Song, F. & Donell, S. (2011) ska en enkät inledas med lätta 

frågor för att sedan övergå till de mer viktiga frågorna för den aktuella studien. Tanken 

var att inleda enkäten med enkla frågor med hög igenkänningsfaktor för att få 

respondenterna mer avslappnade, vilket enligt Rattary & Jones (2005) kan bidra till att 

deras uppriktighet i besvarandet av studien ökar.  

 

Den tredje frågan skulle klargöra i vilken utsträckning bostadsarrendatorerna ägde huset 

själv eller om det var samägt. Detta för att undersöka sambandet mellan ägandestruktur 

och friköpsintresse. 

 

Enkäten var också tänkt att användas för att kunna få tillgång till nyligen genomförda 

köp av hus på ofri grund, som därefter skulle kunna användas i ortsprismetoden. De 

fjärde och femte frågorna syftade till detta. Även den sjätte frågan hade att göra med 

den ekonomiska analysen av resultatet där arrendeavgiften skulle evighetskapitaliseras. 

 

Frågorna sju till och med nio designades för att utreda bostadsarrendatorernas intresse 

av att friköpa marken. Respondenterna fick i den åttonde frågan motivera sitt intresse 

för friköp genom att med siffrorna ett till sex rangordna sex motiv för friköp. Fem av 

motiven var förutbestämda och därmed slutna till sin karaktär. Det sjätte motivet 

innebar en möjlighet att med egna ord uttrycka en anledning för friköp. 

 

De respondenter som inte var intresserade av friköp fick i den nionde och sista frågan 

motivera sitt ställningstagande med hjälp av två förutbestämda svarsalternativ och ett 

utrymme för att formulera en egen anledning. 
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3.2.2 Enkätanalys 

De besvarade enkäterna sammanställdes i Microsoft Excel. Varje enkät fick egen rad 

medan frågorna sorterades efter kolumner. Varje enkätrad inleddes med enkätens unika 

nummer. Svaren på de slutna frågorna kodades om till siffror och analyserades därefter 

kvantitativt för att kunna skapa diagrammen som presenteras i resultatet. 

 

Diagrammet i resultatdelen som visar de viktade medeltalen av motiven för friköp 

skapades genom följande tre steg: 

 

1) summan av alla viktningar från 1 – 6 för varje motiv 

2) därefter beräknades ett medeltal (�̅�) för varje motiv genom att dividera summan 

från steg ett med antalet gånger motivet blivit valt  

3) För att åskådliggöra resultatet viktades medeltalen genom att från talet fem 

subtrahera medeltalet från steg två, vilket visas här: (5-�̅�) 

 

Frågorna som respondenterna besvarade med egna ord analyserades kvalitativt för att 

upptäcka återkommande svarsmönster. De svarsmönster som identifierades presenteras i 

resultatdelens brödtext. 

 

3.3 Studiens genomförande: ortsprisanalysen  

Två ortsprisjämförelser genomfördes i studien; den första för att värdera ett hus på ofri 

grund och den andra i syfte att värdera en småhusfastighet. De två värderingsobjekten 

användes sedan i en jämförelsekalkyl i vilken den ekonomiska lönsamheten att friköpa 

arrendetomten beräknades. Därför valdes två värderingsobjekt med likartade egenskaper 

i avseende av närhet till strand, taxerat byggnadsvärde, standardpoäng och boarean.  

Markvärdet för värderingsobjektet som symboliserade huset på ofri grund, beräknades 

genom att evighetskapitalisera arrendeavgiften. 

3.3.1 Värdering av hus på ofri grund 

3.3.1.1 Jämförelseobjekt - hus på ofri grund 

Söderhamns kommun bistod med material från överlåtelser av hus på ofri grund som ägt 

rum under åren 2013 och 2014. Kommunen hade i egenskap av markägare tillgång till 

de uppgifterna. Förutom köpesumman erhölls för varje överlåtelse även berörd 
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fastighetsbeteckning, datum för köpet och namnen på köpare och säljare. Ytterligare en 

uppgift var ett kodnummer kopplat till varje överlåtelse. Byggnadernas taxeringsvärde 

hämtades därefter från Metrias tjänst för fastighetssök. Från kommunen gavs också 

tillgång till en shapefil med alla kommunens bostadsarrenden. I programmet ArcMap 

10.3 kunde därefter en karta skapas som visade bostadsarrendenas lokalisering. I 

attributtabellen för shapefilen fanns ovan beskrivna kodnummer, det gjorde att de 

aktuella överlåtelsernas geografiska placering kunde identifieras. Tabell 1 nedan visar 

de överlåtelser som användes som jämförelseobjekt i värderingen av huset på ofri 

grund. Husen gavs beteckningarna A, B, C, D. 

 

 

Hus på ofri grund Köpdatum Köpesumma (kr) Taxeringsvärde (kr) 

A 2013-12-19 1 400 000   90 000 

B 2013-07-31 1 500 000 119 000 

C 2014-07-07 1 000 000 114 000 

D 2014-08-22 2 000 000 193 000 

    

3.3.1.2. Värderingsobjekt - hus på ofri grund 

Som värderingsobjekt valdes hus på ofri grund B ovan. Detta eftersom det uppkom 

svårigheter med att hitta ett mer lämpligt objekt. Kombinationen av ArcMap 10.3 och 

de kodnummer Söderhamns kommun tillhandahöll visade sig nämligen vara det 

nästintill enda sättet att hitta den geografiska lokaliseringen av husen på ofri grund. 

Värderingsobjektet hade förutom ett strandnära läge följande egenskaper: 

 

Taxeringsvärde 119 000 kr 

Värdeår 1929 

Bostadsyta 53 m² 

Standardpoäng 24 

 

  

 Tabell 1. Jämförelseobjekt hus på ofri grund. Objekt B användes därefter även som värderingsobjekt. 
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Köpeskillingarna (K) för jämförelseobjekten normerades med hjälp av deras 

taxeringsvärden (T) för att få fram jämförelsekvoten K/T. Ett medelvärde för 

jämförelseobjektens K/T-värden kunde därefter beräknas. 

 

 

Hus på ofri grund Köpdatum Köpesumma (kr)         Taxeringsvärde (kr) K/T 

A 2013-12-19 1 400 000           90 000 15,56 

B 2013-07-31 1 500 000         119 000 12,61 

C 2014-07-07 1 000 000         114 000   8,77 

D 2014-08-22 2 000 000         193 000 10,36 

Medelvärde:    11,82 

 

Marknadsvärdet för värderingsobjektet kunde sedan beräknas genom att multiplicera 

objektets taxeringsvärde med det beräknade medelvärdet av K/T: 

 

119 000 ∗ 11,82 = 1 406 580 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 ≈ 1 400 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

 

Det avrundade marknadsvärdet användes därefter i studiens beräkningar.  

3.3.2 Värdering av småhusfastighet 

3.3.2.1 Värderingsobjekt – småhusfastighet 

Den småhusfastighet som värderades hade följande egenskaper: 

 

Fastighetsbeteckning: Äpplet 1:1 

Taxeringsvärde: 1 478 000 kr 

därav byggnadsvärde: 121 000 kr 

Värdeår: 1942 

Bostadsyta: 38 m² 

Standardpoäng: 16 

Strand: Högst 75 m och egen strand 

 

Det var viktigt att småhusfastigheten hade liknande egenskaper och dessutom fanns i 

samma geografiska område som det hus på ofri grund som värderades. Detta för att 

säkerställa trovärdigheten av jämförelsekalkylen dem emellan. Eftersom den 

 Tabell 2. Medelvärdet av jämförelseobjektens K/T-värden. 
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geografiska lokaliseringen av huset på ofri grund var känd kunde karttjänsten 

www.hitta.se nyttjas för att finna fastighetsbeteckningar för småhusfastigheter i 

närheten. Fastighetsbeteckningarna användes därefter i Metrias tjänst för fastighetssök 

för att hitta det objekt som matchade huset på ofri grund bäst. 

 

3.3.2.2  Jämförelseobjekt - småhusfastighet 

För att hitta jämförelseobjekt till småhusfastigheten användes ortspristjänsten 

www.ljungquist.se. Där valdes först Söderhamns kommun som sökområde och mer 

detaljerat församlingarna Söderhamn och Norrala-Trönö. De här inställningarna 

användes i övrigt: 

 

Fastighetstyp: Bebyggd fastighet 

Användning: Permanent, fritid 

Byggnadstyp: Friliggande 

Boyta (m²): 0 - 60 

Köpesumma (kkr): 0 – 999 999 

Tidpunkt: 2013-01-01 - 2015-05-01 

K/T: 1,1 - 9,9 

 

Det resulterade i 30 träffar. För att avgränsa sökningen ytterligare och säkerställa att 

fastigheterna låg kustnära markerades de träffar som var placerade utmed kusten. Av de 

ursprungliga 30 träffarna återstod då 20. Via Metrias fastighetssök kunde därefter 

egenskaperna för de 20 fastigheterna studeras med avseende på framförallt 

byggnadsvärdet och tillgången till strand. I tabell 3 finns de överlåtelser som bäst 

matchade värderingsobjektet och därmed användes som jämförelseobjekt. 

 

 

 

 

Fast.bet Tax.värde Byggn.värde Värdeår Boarea Stand.p Strand 

Blå 4:25 826 000 160 000 1929 49 m² 25 Högst 75 m, egen strand 

Röd 2:8 1 016 000 226 000 1929 60 m² 25 Högst 75 m, egen strand 

Grön 2:42 1 390 000 135 000 1933 55 m² 15 Högst 75 m, egen strand 

Svart 3:18 1 247 000 133 000 1972 41 m² 17 Högst 75 m, egen strand 

 Tabell 3. Jämförelseobjekt för småhusfastighet. Fingerade fastighetsbeteckningar. 
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Ett medelvärde för jämförelseobjektens K/T-värden kunde beräknas till 1,40. 

 

 

Marknadsvärdet för småhusfastigheten beräknades genom att multiplicera medelvärdet 

för K/T med småhusfastighetens taxeringsvärde: 

 

1 478 000 ∗ 1,40 = 2 069 200 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 ≈ 2 100 000 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

 

Det avrundade marknadsvärdet användes därefter i studiens beräkningar.  

 

3.4 Evighetskapitalisering av arrendeavgiften 

För att kunna beräkna den ekonomiska lönsamheten med ett friköp av arrendetomten för 

det värderade huset på ofri grund krävdes ett markvärde. Söderhamns kommun saknar i 

dagsläget fastställda friköpspriser. Därför gjordes antagandet att markens värde 

motsvaras av nuvärdet av den evighetskapitaliserade arrendeavgiften. För att beräkna 

nuvärdet användes Gordons formel: 

 

MV = 
𝐷𝑁

𝑟 − 𝑔 
 

där 

MV =  marknadsvärde 

DN  = driftnetto 

r  = kalkylränta 

g = värdestegring 

r – g  = direktavkastning  

 

 

Driftnettot utgjordes av den årliga arrendeavgiften vilket för den värderade 

arrenderätten var 6 640 kronor. Den uppgiften bistod Söderhamns kommun med. 

Fastighetsbeteckning Köpdatum Köpesumma Taxeringsvärde K/T 

Blå 4:25 2013-07-11 1 300 000 826 000 1,57 

Röd 2:8 2013-04-30 1 700 000 1 016 000 1,67 

Grön 2:42 2014-09-01 1 610 000 1 390 000 1,16 

Svart 3:18 2014-09-29 1 495 000 1 247 000 1,20 

Medelvärde:    1,40 

Källa: Lind & Lundström, 2011. 

Tabell 4. Medelvärdet av jämförelseobjektens K/T-värden. 
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Värdestegringen, som följer inflationens utveckling, bestämdes till 2 % och är det 

långsiktiga målet för Sveriges inflation (Riksbanken, 2012). Direktavkastningskravet 

fås genom att subtrahera värdestegringen från kalkylräntan.  

 

Söderhamns kommun är i en process som ska utmynna i höjda arrendeavgifter. I 

arbetsmaterial från den processen refererar kommunen till fastighetsekonomerna Stellan 

Lundström och Agneta Jacobsson som anger att en skälig direktavkastning på mark är 

tre till fyra procent (Söderhamns kommun, 2013). Stockholms stad delar den här 

uppfattningen i ett tjänsteutlåtande (dnr E2012-514-01881) i vilket de anger att 

direktavkastningskravet för mark inte bör understiga tre procent. I nuläget är 

Söderhamns kommuns arrendeavgifter emellertid inte anpassade till ett sådant 

direktavkastningskrav. 

 

Den värderade småhusfastigheten hade ett taxerat markvärde på 1 357 000 kronor. 

Huset på ofri grund fanns i samma område och hade ett liknande strandnära läge. 

Arrendetomtens markvärde kunde därför antas vara i storleksordning med 

småhusfastighetens. Den nuvarande arrendeavgiften på 6 640 kronor kunde alltså inte 

sägas vara anpassad till ett direktavkastningskrav på tre till fyra procent. Detta 

illustreras med nedanstående beräkning: 

 

𝑀𝑉 =
6 640

(0,055 − 0,02)
= 189 714 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

 

Ett markvärde på 189 714 kronor, som i studien skulle symbolisera friköpspriset, var 

inte att anse som realistiskt eller anpassat till marknadsmässiga villkor. Med ledning av 

det ovan förda resonemanget valdes istället ett direktavkastningskrav på 1,5 %. Det 

överensstämde bättre med de nuvarande nivåerna på kommunens arrendeavgifter, vilket 

visas nedan. 

  

𝑀𝑉 =  
6 640

(0,035 − 0,02)
= 442 666 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

 

Markens värde och tillika friköpspriset kunde då beräknas till 442 666 kronor. 
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3.4.1 Tillförlitligheten till studiens direktavkastningskrav 

Tillförlitligheten till det antagna direktavkastningskravet på 1,5 % testades genom 

följande beräkning och resonemang.  

 

𝑀𝑉 =
𝑥

(0,055 − 0,02)
= 442 666 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

 

𝑥 = 15 493 ≈ 15 500 𝑘𝑟𝑜𝑛𝑜𝑟 

 

Kvoten 442 666 kronor behölls intakt för att kunna säkerställa förhållandet mellan 

arrendeavgiften och direktavkastningskravet. Kommunens målsättning om ett 

direktavkastningskrav på tre till fyra procent skulle då motsvara en arrendeavgift på 

cirka 15 500 kronor per år. Antagandet styrks av det faktum att Norrala 

mantalsägarekassa, som är en privat bostadsarrendeupplåtare på samma delmarknad, har 

arrendeavgiftsnivåer omkring 15 000 kronor per år (T. Lund, personlig kommunikation, 

6 maj 2015). 

 

3.5 Jämförelsekalkyl inför beslut om friköp  

För att göra en bedömning av den ekonomiska lönsamheten att friköpa arrendetomten 

användes följande formel: 

 

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑠 𝑝å 𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 + 𝑁𝑉 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑠𝑚åℎ𝑢𝑠𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
= 1, < 1 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 > 1 

 

Marknadsvärdet av huset på ofri grund (1 400 000 kronor) adderades med den 

nuvärdesberäknade arrendeavgiften (442 666 kronor), som symboliserade markens 

värdering. I nämnaren var den värderade småhusfastigheten (2 100 000 kronor) som 

föreställde det marknadsvärde huset på ofri grund kunde förväntas anta vid ett friköp av 

arrendetomten. En kvot < 1 indikerar lönsamhet.  

 

1 400 000 + 442 666

2 100 000
= 0,8774 

 

Kvoten blev 0,8774 vilket betydde att ett friköp av marken var ekonomiskt lönsamt. 
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I studien har de kostnader förknippade med ett friköp, där förrättningskostnaden 

avseende avstyckning är den mest uppenbara, inte beaktats. Bedömningen gjordes att de 

skulle ha haft en endast marginell påverkan av resultatet. 

 

3.5.1 Marknadssimulering 

En nuvärdesberäkning av arrendeavgiften kan förutom att symbolisera markens värde 

även fungera som en hjälp att simulera hur mycket en presumtiv köpare är villig att 

betala för ett hus på ofri grund jämfört med en småhusfastighet. Genom att beräkna hur 

stor andel i procent nuvärdet av arrendeavgiften utgjorde av försäljningspriset för ett hus 

på ofri grund plus nuvärdet av arrendeavgiften, gick det att bedöma en förväntad 

prispåverkan. 

 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 =
𝑁𝑉 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡

𝑝𝑟𝑖𝑠 ℎ𝑢𝑠 𝑝å 𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 + 𝑁𝑉 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡
 

 

 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 =
442 666

(1 400 000 + 442 666)
= 0,2402 ≈ 24 % 

 

Beräkningen gav en förväntad prispåverkan på 24 %. Ett hus på ofri grund i det här 

området kan alltså förväntas kosta 24 % mindre än priset för en småhusfastighet. Den 

observerade prispåverkan mellan det värderade huset på ofri grund och den värderade 

småhusfastigheten var 33 %. 

 

1 − (
1400000

2100000
) = 0,333333 ≈ 33 % 
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Kalkylräntans nivå har stort inflytande på prispåverkan eftersom den reglerar storleken 

av den nuvärdesberäknade arrendeavgiften som ligger till grund för beräkningen av 

prispåverkan. Tabell 5 beräknades i syfte att simulera hur stor effekten blir av en 

enprocentig förändring av räntenivån. 

 

 

 

 

 

 

3.6 Högsta tolererade arrendeavgiften 

Värderingarna från ortsprismetoden visade att den bedömda differensen i 

marknadsvärde mellan ett hus på ofri grund och en småhusfastighet i det studerade 

geografiska området var 700 000 kronor. Givet deras marknadsvärden motsvarade det 

en prispåverkan på 33 %. Genom att lösa ut driftnettot (arrendeavgiften) ur Gordons 

formel kunde den högst tolererade arrendeavgiften beräknas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är arrendeavgiften större än eller lika med 10 500 kronor per år blir det olönsamt att 

köpa ett hus på ofri grund jämfört med en småhusfastighet. Detta på grund av att det 

totala belopp en köpare sammanlagt betalar för köpet och för det tänkta arrenderandet i 

evig tid är lika mycket eller mer än värdet av småhusfastigheten. 

 

Kalkylränta       Prispåverkan 

4,5 %       16 % 

3,5 %       24 % 

3,0 %       32 % 

2,5 %       49 % 

Tabell 5. Marknadssimulering av räntans inverkan på prispåverkan. 
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4. Resultat  

4.1 Enkätundersökning 

Resultatet av undersökningen gav 98 besvarade enkäter utav totalt 191 utskickade, 

vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 51 procent.  

 

Undersökningen visar att 62 procent av de arrendatorer som svarat på enkäten är 

intresserade av att friköpa sin arrendetomt. Andelen som inte har något intresse för 

friköp är 37 procent. De som inte har tagit ställning i frågan, men besvarat enkäten, 

uppgår till en procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 nedan visar hur arrendatorerna motiverar sitt intresse att friköpa arrendetomten. 

Fördelningen av motiven baseras på enkätfrågan där de svarande fick rangordna 

anledningarna för att friköpa marken. Tryggheten att äga marken är sammantaget den 

viktigaste anledningen arrendatorerna anger, även om osäkerheten kring 

arrendeavgiftens utveckling genererade flest förstahandsmotiveringar, se figur 3. 

Arrendatorerna upplever också att det blir enklare att sälja en fastighet än ett hus på ofri 

grund. Respondenterna gavs möjlighet att i egna ord formulera en annan anledning att 

friköpa marken. En arrendator uttrycker att ”egen härd är guld värd”, vilket även fler 

arrendatorer ger uttryck för. Många tycker med andra ord att känslan att äga sin egen 

mark kan motivera ett friköp.  

 

Figur1. Bostadsarrendatorernas intresse för friköp. 
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Andra anledningar som framkommer är att värdet på sin egendom ökar efter ett friköp 

och att det finns en tvekan inför att investera i kommunalt vatten och avlopp på 

arrenderad mark. Att friköpa marken i syfte att underlätta belåning eller byggnation är 

inte något som arrendatorerna ger uttryck för i någon större utsträckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När arrendatorerna rangordnar motiven för friköp från 1 – 6, där 1 är den viktigaste 

anledningen, väljs osäkerheten kring utvecklingen av arrendeavgiften flest gånger i 

första hand. Över 50 procent av de responderande arrendatorerna som är intresserade av 

friköp anger detta som det starkaste motivet. Figur 3 visar även att tryggheten att äga är 

en viktig faktor till friköp. Att ett friköp gör det enklare att sälja, belåna eller bygga ut är 

inte något arrendatorerna i första hand motiverar sitt friköpsintresse med. 
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Figur 2. Arrendatorernas motiv för friköp av den arrenderade marken.  

Figur 3. Arrendatorernas motiv för friköp som rangordnats från 1-6 där 1 är den 

viktigaste anledningen.  
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Av de 98 besvarade enkäterna framgår att 54 arrendatorer har ett arrendeställe som 

sedan länge funnits inom släkten. Dryga hälften, 57 procent, av de arrendatorerna är 

intresserade av friköp. Friköpsintresset är något större bland de arrendatorer som inte 

har ett arrendeställe med anknytning till släkten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur de arrendatorer som inte är intresserade av friköp motiverar sitt ställningstagande 

visas i figur 5. En stor andel, 53 procent, upplever att det är för dyrt att friköpa marken. 

Många arrendatorer känner sig nöjda med att arrendera marken och anger det som skäl 

för att inte friköpa. När arrendatorerna får ge uttryck för andra anledningar att inte 

friköpa marken anges exempelvis att området inte lämpar sig för friköp på grund av 

oron för vad en högre exploatering kan medföra. En annan anledning är att arrende-

avgifterna i nuläget upplevs som tillräckligt låga, vilket gör ett friköp mindre 

ekonomiskt intressant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Arrendatorernas motiv för att inte ha något intresse att friköpa den arrenderade 

 marken. 

 

Figur 4.  Hur arrendatorernas intresse för friköp påverkas av om arrendet 

tidigare varit inom släkten/familjen eller inte. 
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4.2 Ekonomisk jämförelse mellan ett hus på ofri grund och en 

småhusfastighet  

4.2.1 Prisbild för hus på ofri grund på kommunal mark 

Diagrammet visar åtta köpeskillingar från försäljningar av kommunalt upplåtna hus på 

ofri grund i det geografiskt utvalda området i Söderhamns kommun under 2013 och 

2104. Köpeskillingarna varierar mellan 500 000 kronor till 2 000 000 kronor. 

Köpeskillingarna 2,3,4 och 6 avser försäljningar av hus på ofri grund belägna på öar i 

kommunens skärgård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Prisbild för hus på ofri grund på privatägd mark 

Figuren nedan visar köpeskillingar för hus på ofri grund upplåtna av Norrala 

mantalsägarekassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kr) 

(kr) 

Figur 6. Köpeskillingar för kommunalt upplåtna hus på ofri grund i Söderhamns kommun 

2013-2014.  

Figur 7. Köpeskillingar för privat upplåtna hus på ofri grund i Söderhamns kommun 

2012-2014. 

 

(kr) 
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4.2.3 Utfall av ortsprismetod 

Huset på ofri grund som värderades med hjälp av en ortsprismetod hade följande 

egenskaper: 

Marknadsvärdet bedömdes till 1 400 000 kronor, se figur 8. 

 

Småhusfastigheten som också värderades med hjälp av ortsprismetoden hade följande 

egenskaper: 

 

 

 

 

 

 

 

Småhusfastighetens marknadsvärde bedömdes till 2 100 000 kronor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taxeringsvärde 119 000 kr 

Värdeår 1929 

Bostadsyta 53 m² 

Standardpoäng 24 

Strand Högst 75 m och egen strand 

  

Fastighetsbeteckning: Äpplet 1:1 

Taxeringsvärde: 1 478 000 kr 

därav byggnadsvärde: 121 000 kr 

Värdeår: 1942 

Bostadsyta: 38 m² 

Standardpoäng: 16 

Strand: Högst 75 m och egen strand 

(kr) 

Figur 8. De bedömda marknadsvärdena för ett hus på ofri grund och en 

småhusfastighet i det studerade geografiska området. 
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Skillnaden i marknadsvärde mellan ett hus på ofri grund och en småhusfastighet med 

jämförbara egenskaper i form av läge och byggnadsvärde är 700 000 kronor. Det 

motsvarar den teoretiska värdetillväxten som sker i samband med ett friköp av marken. 

Det finns en prispåverkan på 33 % mellan upplåtelseformerna. 

4.2.4 Jämförelsekalkyl inför beslut om friköp 

Nuvärdet av arrendeavgiften för det värderade huset på ofri grund 

evighetskapitaliserades till 442 666 kronor, det symboliserar markens friköpspris i 

studien. Direktavkastningskravet som ligger till grund för nuvärdesberäkningen är 1,5 

% och arrendeavgiften är 6 640 kronor. Den ekonomiska lönsamheten förenad med att 

friköpa marken bevisas med beräkningen: 

 

1 400 000 + 442 666

2 100 000
= 0,87746 

 

Kvoten visar att det finns en teoretisk vinstmarginal på cirka 13 %, vilket motsvarar 

257 334 kronor. Diagrammet nedan åskådliggör det grafiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Den beräknade ekonomiska lönsamheten förknippad med att friköpa marken och 

bilda en småhusfastighet. 
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4.2.5 Marknadssimulering 

Den beräknade prispåverkan mellan huset på ofri grund och småhusfastigheten är 24 %. 

Huset på ofri grund är i teorin 24 % billigare än småhusfastigheten.  

 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 =
442 666

1 400 000 + 442 666
= 0,2402 ≈ 24 % 

 

I studien används en kalkylränta på 3,5 % för att nuvärdesberäkna arrendeavgiften. 

Räntenivån påverkar i förlängningen prispåverkans storlek vilket illustreras i tabellen 

som simulerar vilken prispåverkan olika räntenivåer innebär. 

 

  

 

Kalkylränta       Prispåverkan 

4,5 %       16 % 

3,5 %       24 % 

3,0 %       32 % 

2,5 %       49 %  

  

Bedömningen av marknadsvärdena från ortsprismetoden ger en värdeskillnad på 33 % 

mellan upplåtelseformerna medan marknadssimuleringen antyder en värdeskillnad på 

24 %. Ett hus på ofri grund med en arrendeavgift på 6 640 kronor i det studerade 

geografiska området har en värdeskillnad på 24 – 33 % jämfört med en småhusfastighet. 

 

4.2.6 Arrendeavgiftens påverkan vid köp av hus på ofri grund 

I det studerade geografiska området med de observerade skillnaderna i marknadsvärde 

mellan ett hus på ofri grund och en småhusfastighet påverkar arrendeavgiftens storlek 

lönsamheten i att köpa ett hus på ofri grund. Är arrendeavgiften mer än eller lika med 

10 500 kronor per år blir det ofördelaktigt att köpa ett hus på ofri grund jämfört med en 

småhusfastighet. Detta på grund av att det totala belopp en köpare sammanlagt betalar 

för köpet och för det tänkta arrenderandet i evig tid är lika mycket eller mer än värdet av 

småhusfastigheten. 

 

  

Tabell 6. Marknadssimulering av kalkylräntans inverkan på prispåverkan. 
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5. Diskussion 

5.1 Finns det ett övervägande intresse bland bostads-

arrendatorer att friköpa sitt arrendeställe? 

Av de arrendatorer som svarat på enkäten är 62 procent intresserade av att friköpa sitt 

arrendeställe. Enkätundersökningen bekräftar därmed att det finns ett friköpsintresse 

bland bostadsarrendatorer – i alla fall de som har sitt arrende upplåtet av Söderhamns 

kommun. Huruvida undersökningens resultat är översättbart till jämförbara bostads-

arrenden i andra delar av landet är svårt att bedöma. Men sannolikt går det att anta att 

det kan finnas ett liknande intresse bland övriga kommunalt upplåtna bostadsarrenden i 

Sverige. Detta antagande styrks genom den utblick som gjordes i studiens inledande 

skede.  

 

5.2 Hur motiverar bostadsarrendatorerna sitt intresse för 

friköp? 

Den enskilt största anledningen som bostadsarrendatorerna anger för sitt friköpsintresse 

är osäkerheten kring utvecklingen av arrendeavgiften. Det överensstämmer med tidigare 

undersökningar i ämnet, bland annat den statliga offentliga utredningen 2014:32. 

Vetskapen bland bostadsarrendatorerna om kommunens pågående utredning av 

justerade arrendeavgifter ökar förmodligen osäkerheten och sannolikt skapar det även 

ett större friköpsintresse.    

 

Tryggheten att äga är också något som i hög grad motiverar arrendatorerna i viljan att 

friköpa. Tryggheten kan här antas olika former. Det finns en psykologisk aspekt som 

säkert inte ska underskattas. Vetskapen om att något är ens eget inger självklart en 

känsla av trygghet. Men det finns även en juridisk trygghet som kommer med ägandet. 

Det går inte att frångå att fast egendom har en i särklass starkare ställning jämfört med 

lös egendom som hus på ofri grund utgör.   

 

5.3 Är det ekonomiskt motiverat att friköpa marken och bilda en 

småhusfastighet jämfört med ett fortsatt ägande på ofri grund?  

Nuvärdet av arrendeavgiften evighetskapitaliserades till 442 666 kronor. Från 

markägarens synvinkel symboliserar nuvärdet de intäkter som arrendet kommer att 

inbringa framöver. Det är med andra ord vad marken åtminstone kan tänkas vara värd 
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och har därför fungerat som friköpspriset i den här studien. En bostadsarrendator som 

funderar på att friköpa marken och bilda en småhusfastighet gör därför sannolikt en bra 

affär. Markens friköpspris och det bedömda marknadsvärdet på 1 400 000 kronor för ett 

hus på ofri grund understiger marknadsvärdet för en småhusfastighet i samma område, 

som har ett bedömt marknadsvärde på 2 100 000 kronor. Ett rimligt antagande är då att 

arrendatorns nybildade fastighet vid en eventuell framtida försäljning skulle generera ett 

försäljningspris i den storleken.  

 

Att besluta sig för att friköpa arrendestället är kanske inte alltid det självklara svaret. Ett 

annat alternativ är såklart att även fortsättningsvis arrendera marken. Ställd inför ett 

beslut att antingen friköpa eller fortsatt arrendera kan beräkningen av arrendeavgiftens 

nuvärde fungera som ett sätt för arrendatorn att få en överblick av den framtida 

kostnaden för arrendet. Om arrendatorn inte har några framtida försäljningsplaner finns 

det, med hänsyn till de nuvarande låga arrendeavgifterna och de relativt höga 

köpeskillingarna för hus på ofri grund, ingen större ekonomisk anledning att friköpa 

marken. Överväger däremot arrendatorn att sälja huset inom några år finns det en 

betydande ekonomisk rationalitet i att köpa sin tomt. När Söderhamns kommun väl 

genomför höjningen av arrendeavgifternas nivå talar det mesta för att det är rationellt att 

köpa sin arrenderade tomt oavsett försäljningsplaner eller inte.  

 

Merparten av de som inte är intresserade av friköp motiverar sitt ställningstagande med 

att de är nöjda med att arrendera. Det går att göra olika tolkningar av ett sådant 

resonemang. En anledning kan som sagt vara de i nuläget låga kommunala 

arrendeavgifterna och det faktum att flertalet arrendatorer anser att det är för dyrt att 

friköpa. Givet antagandet i studien om markens friköpspris går det dock inte att påstå att 

det är för dyrt att friköpa. Marknadsvärdet av den småhusfastighet som bildas gör ju ett 

friköp ekonomiskt rationellt.  

 

Det som avgör lönsamheten är markens pris i relation till marknadsvärdet för hus på ofri 

grund och småhusfastigheter. Resultatet av studiens ortsprismetoder och marknads-

simulering indikerar att värdeskillnaden av ett hus på ofri grund och en småhusfastighet 

är 24 – 33 %. För en arrendator som funderar på att friköpa marken betyder det att 

markens friköpspris inte får överstiga 33 % av marknadssvärdet för en småhusfastighet. 
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Den här insikten är betydelsefull för en arrendator som funderar på att friköpa marken 

men är osäker på vad som utgör ett lämpligt pris.  

 

Högre arrendeavgifter innebär att en större värdeskillnad skapas mellan hus på ofri 

grund och småhusfastigheter. Det har i samband med studien observerats att de 

försäljningar av hus på ofri grund som skett med Norrala mantalsägarekassa som 

upplåtare av arrenderätten har genererat lägre köpeskillingar än försäljningar där 

Söderhamns kommun är upplåtare, se figur 7. Enkätsvaren visar att arrendeavgifterna 

redan i nuläget är en osäkerhetsfaktor för arrendatorerna. De nya arrendeavgifterna 

kommer att göra den här osäkerheten ännu större. Detta eftersom marknadsvärdet på de 

arrenderade husen minskar vilket i sin tur kan påverka framtida överlåtelser där 

köpeskillingarna kan komma att understiga arrendatorernas förväntade ekonomiska 

utdelning av nedlagda investeringar på arrendeställena.  

 

5.4 Metoddiskussion 

Att använda enkäter som insamlingsmetod var ett bra sätt att nå ut till 

bostadsarrendatorerna. Det är svårt att tänka sig ett alternativt tillvägagångssätt med 

tanke på urvalsgruppens storlek och studiens begränsning i tid. Svarsfrekvensen på 51 

procent får anses som ett statistiskt bra underlag för studiens slutsatser. En reflektion i 

efterhand är att enkäten saknade en del frågor som kunde ha underlättat studiens 

genomförande. Frågorna har att göra med det som har skapat mest huvudbry under 

uppsatsskrivandet; nämligen problematiken med att hitta köpeskillingar och övriga 

uppgifter för överlåtelser av hus på ofri grund. Därför skulle enkäten innehållit en 

möjlighet för respondenterna som nyligen förvärvat sitt arrendeställe att ange 

köpeskilling, överlåtelsedatum, byggnadens taxeringsvärde och boarea. De här 

egenskaperna finns i motsats till fastigheter inte i något lättillgängligt register.  Om fler 

överlåtelser observerats hade det varit möjligt att undersöka om den ekonomiska 

lönsamheten att friköpa marken skiljer sig mellan olika geografiska områden i 

kommunen.  

 

Valet att prissätta marken genom att evighetskapitalisera arrendeavgiften har givetvis 

stor inverkan på studiens resultat och slutsatser. Avsaknaden av ett fastställt markpris 

utgjorde grunden för det sättet att värdera marken. Evighetskapitaliseringen byggde 

också på ett antagande om en lämplig nivå på direktavkastningskravet, i studien 1,5 %. 
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Antagandet byggde på det faktum att ett mer marknadsanpassat direktavkastningskrav 

på 3,5 % inte hade skapat ett trovärdigt markpris då arrendeavgiften i nuläget inte är 

marknadsanpassad.  
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6. Slutsats 

Undersökningen bekräftar hypotesen att det finns ett övervägande intresse bland 

bostadsarrendatorer att friköpa sin arrenderade mark. Osäkerheten kring utvecklingen av 

arrendeavgiften är den enskilt största anledningen bostadsarrendatorerna anger som sitt 

motiv för friköp.  

 

Det är ekonomiskt motiverat att friköpa sitt arrendeställe och bilda en småhusfastighet 

jämfört med ett fortsatt arrenderande. I det studerade geografiska området är 

vinstmarginalen i samband med ett friköp 257 334 kronor. Ett hus på ofri grund med en 

arrendeavgift på 6 640 kronor i det studerade geografiska området har en värdeskillnad 

på 24 – 33 % jämfört med en småhusfastighet. Markens friköpspris får maximalt uppgå 

till 33 % av marknadsvärdet för en jämförbar småhusfastighet. 

 

Det har i studien framgått att en konsekvens av högre arrendeavgifter är att 

köpeskillingarna vid överlåtelser av hus på ofri grund då tenderar att bli lägre. Som 

ägare av ett hus på ofri grund innebär en ökning av arrendeavgiften att marknadsvärdet 

av huset minskar samtidigt som markens friköpspris ökar. Husets marknadsvärde tycks 

dock urholkas mer än vad markens värde ökar. Det betyder att en högre arrendeavgift 

gör att incitamenten för en ägare av ett hus på ofri grund att friköpa marken och bilda en 

småhusfastighet blir starkare. 

 

Antagandet i studien att markens pris uppgår till en nuvärdesberäknad arrendeavgift på 

evig tid innebär att den höjning av arrendeavgifterna som kommunen förbereder 

sannolikt kommer ha en effekt på lönsamheten att friköpa marken. Enkätsvaren visar att 

arrendeavgifterna redan i nuläget är en osäkerhetsfaktor för arrendatorerna. De nya 

arrendeavgifterna kommer att göra den här osäkerheten ännu större. 

 

Hur många hus på ofri grund som finns i landet är svårt att få en bild av eftersom 

lagändringen 1996 som avtaxerade alla byggnader värda mindre än 50 000 kronor 

skapade ett stort mörkertal. De upplevda svårigheterna att få tag i information om 

överlåtelser av hus på ofri grund bevisar att det här är en marknad med låg eller ingen 

transparens. Detta trots att det är mycket kapital i omlopp, i de mest attraktiva lägena 

handlar det allt som oftast om miljonbelopp. Det är svårt att föreställa sig en annan 

marknad där transparensen är så låg i förhållande till den stora omsättningen av pengar. 
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För att kunna bekräfta de slutsatser som dragits i den här studien rekommenderas en 

liknande undersökning bland andra kommunalt upplåtna bostadsarrenden i Sverige. 

I syfte att få en mer heltäckande kartläggning av bostadsarrendatorers friköpsintresse 

vore det också intressant att studera områden med privata upplåtare av marken.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Missivbrev 

Bilaga 2  Enkät 

 

Opublicerade bilagor att få tillgång till vid intresse   
Arrendatorernas kontaktuppgifter  

Rådata av ortsprismaterial  
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Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista året på Lantmätarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Som en avslutning av våra studier genomför vi nu ett examensarbete som ska undersöka 

intresset hos bostadsarrendatorer att friköpa sitt arrendeställe. Examensarbetet sker på 

uppdrag från Lantmäteriet. 

 

En viktig del av studien utgörs av den här enkätundersökningen som vi har skickat ut till 

Er i egenskap av bostadsarrendator i Söderhamns kommun. Undersökningen har 

avgränsats till Söderhamns kommun eftersom det är en av landets största upplåtare av 

bostadsarrenden. Det är viktigt att klargöra att Söderhamns kommun inte medverkar i 

examensarbetet, det innebär att enkätsvaren inte kommer att ligga till grund för 

eventuella framtida friköpsprocesser i kommunen. 

 

Enkäten består av nio frågor och den beräknas ta cirka femton minuter att besvara. I 

examensarbetet kommer de slutsatser som går att dra av de besvarade enkäterna 

presenteras på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera enskilda arrendatorer. 

Numreringen av enkäterna är endast till för att se vilka som har svarat och vilka vi kan 

kontakta för påminnelser.  

 

Enkätsvaren ber vi Er att återsända i det förfrankerade svarskuvertet senast onsdag 22 

april 2015. Är ni intresserad att ta del av undersökningens resultat kommer det vara 

möjligt att läsa examensarbetet efter vecka 24. 

 

Har ni frågor eller funderingar kring studien är ni varmt välkomna att kontakta oss. Er 

medverkan är av största betydelse. 

 

Ett varmt tack! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Erik Lindqvist 

tfk10elt@student.hig.se 

0723-726444 

 

Christina Lindström 

em01ccn@student.hig.se 

0705-778890 

 

Märit Walfridsson, utbildningsansvarig 

marit.walfridsson@hig.se 

026-648540 

 

  

Bilaga 1 
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Enkätundersökning 
 

 

1. Kön 

 

Man  
 

Kvinna 

 

 

2. Ålder 

 

< 30 

 

30-50 

 

50-70        

 

> 70 

 

 

 

3. Äger ni huset själv?  

Ja 

 

Nej, jag är samägare 

 

 

4. Hur många år har ni arrenderat marken? 

 

 

 

 

 

5. Har arrendet tidigare varit inom släkten/familjen?  

 

Om ja, i hur många år? 

 

 Nej 

 

 

6. Vad betalar ni i årlig arrendeavgift? 

 

kr 

  

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänd 



 

49 

 

 

 

7. Är ni intresserad av att friköpa marken?  

 

 

Ja 

 

Nej  

 

 

Vid Nej gå vidare till fråga 9 

 

 

8. Varför är ni intresserad av att friköpa? Rangordna från 1-6, där 1 är den 

viktigaste anledningen 

 

Osäkerhet kring utvecklingen av arrendeavgiften  

 

Trygghet att äga 

 

Enklare att sälja i framtiden 

 

Lättare att belåna 

 

Enklare att bygga ut 

 

Annan anledning  

 

 

 

 

9. Varför är ni inte intresserad av att friköpa?  

 

Nöjd med att arrendera 

 

För dyrt att friköpa 

 

Annan anledning 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


