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Sammanfattning	
I Sverige används värdeområden för att fånga de variabler som påverkar värdet av 

ekonomibyggnader beroende av var de är belägna. Taxeringsvärdet är kopplat till 

marknadsvärdet. När värdeområden skapas sker en massvärdering som kan baseras på 

hedoniska värderingsmodeller vilket innebär att marknadsvärdet är en funktion av många 

olika variabler. Idag används sällan ekonomibyggnader i aktiva lantbruk då många lantbruk 

har lagt ner sin verksamhet under de senaste årtiondena. Detta leder till att marknadsvärdet 

för ekonomibyggnader inte längre påverkas av samma variabler som de en gång gjorde. 

 

Målet med arbetet är därför att utreda aktualiteten av dagens värdeområdesindelning för 

ekonomibyggnader som inte används i lantbruk och att utreda hur dessa ekonomibyggnader 

bör taxeras. Studien utreder hur marknadsvärdet för ekonomibyggnader ska uppskattas vid 

taxering och vilken användning ekonomibyggnader har idag. Studien ger även svar på hur 

marknadsvärdet för ekonomibyggnader påverkas av var de är belägna. 

 

Intervjuer har genomförts med sakkunniga inom området för att kartlägga användningen av 

ekonomibyggnader idag och hur marknadsvärdet för ekonomibyggnader varierar i olika delar 

av Sverige i relation till orterna de är belägna vid. En studie genomfördes även för att göra en 

jämförelse mellan marknadsvärden för ekonomibyggnader och industrier. 

 

Resultatet av studien visar att marknadsvärdet för ekonomibyggnader påverkas av närheten 

till städer och ”hot spots” för lokala marknader. Där det finns tillgång till 

kommunikationsleder är avstånden från marknadens centrum till den gräns där 

marknadsvärdet börjar falla längre. Ekonomibyggnader används ofta som lager, som 

uthyrningsstall eller till handel. 

 

Slutsatsen är att värdeområden för ekonomibyggnader kan inspireras av pristrenden för 

industrier utanför städer och att avkastningsmetoden bör användas vid värdering av 

ekonomibyggnader inför taxering. För varje enskild ort måste dock sakkunniga tillfrågas hur 

förhållandena ser ut i deras verksamhetsområde, då lokala marknader kan finnas. 

 

Nyckelord: Värdeområde, ekonomibyggnad, marknadsvärde, fastighetstaxering 

	



 

  

Abstract	
When you determine tax for agricultural buildings in Sweden, one determine a range to 

capture the variables affecting the market value of the buildings depending on where they are 

located. The assessed tax value is linked to the market value. In the assessment of tax for 

agricultural buildings there is a mass valuation that may be based on hedonic pricing models, 

which means that the market value is a function of numerous variables. Nowadays 

agricultural buildings are seldom used for their intended purposes because of the many 

closures of farms. This causes the effect that agricultural buildings are not affected by the 

same variabels for determining their market value as they once were. 

 

The goal of this work is to investigate the timeliness of today's range for when the market 

value change for agrucultural buildings that are not used in agriculture and to investigate how 

tax should be determined for these buildings. The study investigates how the market value of 

agricultural buildings shall be determined when assessing tax and what use agricultural 

buildings have today. The study also provides answers on how the market value for 

agricultural buildings are affected depending on where they are located. 

 

Interviews with experts in the field have been conducted to investigate the use of agricultural 

buildings today and how the market value for agricultural buildings change depending on 

where they are located. A study was also conducted to make a comparison between market 

values for agricultural buildings and industries. 

 

The result of the study indicate that the market value of agricultural buildings are influenced 

by the proximity to cities and ”hot spots” for local markets. The distance is longer from the 

markets center to the place where the market value starts to decline when there is access to 

public roads. Agricultural buildings are often used as warehouses, as rental stables and for 

businesses. 

 

The conclusion is that the determination of ranges for agricultural buildings can be inspired 

by the price trend for industries outside cities and that the rateable should be determined by 

the discounted cash flow method. For each city, however, experts must be consulted 

regarding the conditions in their geografical area where local markets may exist.  

 

Keywords: Range, agricultural buildings, marketvalue, real estate tax
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1.	INTRODUKTION	
1.1	Bakgrund	

Det är osäkert om den nuvarande indelningen av ekonomibyggnader tillsammans med åker- 

och betesmark är aktuell då mer än hälften av alla jordbruk i Sverige har lagts ner sedan 

1970-talet för att idag omfatta 67 000 aktiva jordbruk (Jordbruksverket, 2015). 

Nedläggningarna ger anledning att undersöka hur ekonomibyggnader används idag och hur 

de bör taxeras eftersom de får andra användningar när de inte används i jordbruket. 

 

Definitionen för en ekonomibyggnad återfinns i FTL (SFS 1979:1152) och lyder enligt 

följande: 

 
Byggnad som är inrättad för jordbruk eller skogsbruk och som inte är inrättad för 
bostadsändamål, såsom djurstall, loge, lada, maskinhall, lagerhus, magasin och växthus. 
Växthus och djurstall som inte har anknytning till jordbruk eller skogsbruk (2 kap. 2 §, i FTL 
1979:1152). 

 

Från Lantmäteriet har frågan framkommit om värdeområdesindelningen för 

ekonomibyggnader är förlegad då många ekonomibyggnader inte längre används i ett aktivt 

lantbruk (G. Rutegård & H. Söderblom, personlig kommunikation, oktober 2015). 

Lantmäteriet anser därför att det finns ett behov att undersöka denna fråga. Under arbetets 

gång har inga andra studier framkommit som visar hur ekonomibyggnader som inte längre 

används i ett lantbruk används och hur marknadsvärdet för dessa ändras beroende på läget. 

  

Värdeområdesindelningen ligger till grund för fastighetstaxeringen och baseras på en analys 

av ortspriser vilket innebär att värdeförhållanden inom ett värdeområde enligt 

Fastighetstaxeringslagen (FLT, SFS 1979:1152) 7 kap. 2 §  i all väsentlighet skall vara 

enhetliga (Skatteverket, 2014). Riktvärdekartan visar indelningen i värdeområden och beaktar 

läget som vanligtvis är den faktor som har störst betydelse då värdet för en fastighet 

uppskattas (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013).  
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1.2	Mål	

Syftet med arbetet är att påvisa en rättvisare taxering och en högre kvalitet i taxeringsvärdet 

för ekonomibyggnader som inte längre används i ett aktivt lantbruk. Målet med arbetet är 

därför att utreda aktualiteten av dagens värdeområdesindelning för ekonomibyggnader som 

inte används i lantbruk och att utreda hur dessa ekonomibyggnader bör taxeras.  

 

För att kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet och målet med arbetet behöver 

användningen av ekonomibyggnader som inte längre används i lantbruk identifieras samt att 

marknadsvärdet för dessa beroende av var de är belägna måste kartläggas. Undersökningen 

kommer även inrikta sig på att undersöka om marknadsvärdet för ekonomibyggnader som 

inte används i lantbruk korrelerar med marknadsvärden för objekt på andra marknader, såsom 

marknaden för industri och handel.  
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1.3	Frågeställningar	

Eftersom det sker en förändring i lantbruken då många verksamheter läggs ner finns ett behov 

av undersökningar avseende hur detta påverkar värdeområdesindelningen för 

ekonomibyggnader. Frågeställningarna som kommer att användas för att undersöka detta 

följer nedan:  

 

 

Hur bör indelningen i värdeområden ske då många ekonomibyggnader inte längre 

används i ett aktivt i lantbruk?  

 

 

För att kunna besvara denna fråga kommer användning och marknadsvärde för 

ekonomibyggnader att kartläggas genom att följande underfrågor besvaras: 

 

 

Hur kan ekonomibyggnader som inte används i aktiva lantbruk användas istället? 

 

Hur ska marknadsvärdet för ekonomibyggnader som inte används i lantbruk 

uppskattas vid värdeområdesindelningen inför taxering? 

 

Hur påverkas marknadsvärdet för ekonomibyggnader som inte används i lantbruk 

beroende av läget?  

 

	 	



 

 

  4 

1.4	Tidigare	forskning	

De studier som har genomförts inom forskningsområdet i form av examensarbeten och 

vetenskapliga artiklar avser ett examensarbete som beskriver hur ett småhus ålder påverkar 

marknadsvärdet & taxeringsvärdet (Kensby & Snaar, 2012), vilket relaterar till denna studie 

genom att marknadsvärden och taxeringsvärden studeras men i denna studie undersöks inte 

marknadsvärdet och taxeringsvärdet för ekonomibyggnader. En jämförelse mellan 

taxeringssystem i Sverige och Botswana har utförts av Leima och Svensson (2014) vilken 

visar på den skillnaden att Sverige använder sig av massvärdering vid taxering men inriktar 

sig inte på värdeområden för ekonomibyggnader. Massvärdering vid taxering av 

ekonomibyggnader förklaras närmare i Kapitel 2.2. Avseende värdering av 

lantbruksfastigheter finns ett examensarbete med titeln ”Motiv och värdering vid köp av 

skogs-och lantbruksfastigheter i Kronoberg och Blekinge” (Alkrot Eriksson, 2012) och detta 

arbete behandlar hur man värderar olika delar av lantbruk men inte hur ekonomibyggnaders 

marknadsvärde varierar beroende av läget.  

 

Ett examensarbete med titeln ”Värdering av kommersiella fastigheter med 

kassaflödesmetoden: Tillfogas metoden för hög pålitlighet?” (Ceder & Ericson, 2010) tas upp 

i Kapitel 2.1. I Kapitel 2.5 finns mer information avseende ett examensarbete som handlar om 

tillvägagångssätt och problematik vid fastighetsvärdering (Ericsson & Hansson, 2008). I 

Kapitel 2.4 nämns en vetenskaplig artikel som beskriver bland annat kassaflödesmetoden vid 

värdering av byggnader (French, 2013). En annan vetenskaplig artikel som beskriver 

massvärdering för fastigheter nämns i Kapitel 2.1.1 (Kubric, Tomic & Ivic, 2012). 

 

Det saknas studier avseende både värdeområdesindelningen vid taxering i Sverige och 

taxering av ekonomibyggnader. Uppfattningen är därför att det finns ett stort behov av 

forskning inom området. Förhoppningen är att den kommande studien kommer att leda till 

fler utredningar inom området och att rekommendationer ska kunna framföras avseende hur 

ekonomibyggnader som inte längre används aktivt i lantbruk ska taxeras.	
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1.5	Avgränsningar	

Inga särskilda avgränsningar behövs i detta arbete då det sker en naturlig avgränsning i 

frågeställningarna. I frågeställningarna avgränsas studien till att endast undersöka 

ekonomibyggnader som inte används i aktiva lantbruk. 

 
 

1.6	Disposition	
I det första kapitlet ges en kort beskrivning till hur ekonomibyggnader taxeras samt att syfte, 

mål, frågeställningar och tidigare forskning presenteras. I den teoretiska bakgrunden i Kapitel 

2 redogörs bland annat för hur ekonomibyggnader värderas, hur ekonomibyggnader taxeras, 

hur prisbilden för lantbruk ser ut samt att värderingsmodeller för andra kategorier av 

byggnader som industrier, kommersiella fastigheter och småhus beskrivs. I Kapitel 3 

förklaras de metoder som använts i genomförandet av arbetet. Kapitlet är uppdelat så att 

valda strategier för metoden förklaras i första avsnittet, därefter redogörs för hur intervjuer 

genomförts. Metoden för hur ekonomibyggnader och industri kan jämföras följer därefter, 

följt av etiska ställningstaganden. Resultatet av intervjuerna vilka ämnar besvara 

frågeställningarna redovisas i Kapitel 4 där intervjusvaren presenteras stad för stad 

(Norrköping, Söderhamn, Hudiksvall, Uppsala och Gävle). En jämförelse mellan E-

nivåfaktor, I-nivåfaktor, försäljningar av lantbruk och marknadsvärden för lager redovisas 

även i detta kapitel. I Kapitel 5 följer reflektioner kring arbetet följt av en diskussion kring 

resultaten där det sker en en återkoppling till frågeställningarna. Förslag till värdeområden i 

Norrköping, Gävle och Söderhamn presenteras även i Kapitel 5 och E-nivåfaktorn diskuteras. 

Arbetet avslutas med slutsatser i Kapitel 6 där ställningstaganden och rekommendationer 

framförs. 

 

 

 

  



 

 

  6 

2.	TEORETISK	BAKGRUND	
 

Detta kapitel kommer att kartlägga tidigare forskning inom området. Metoder för värdering 

av ekonomibyggnader kommer att presenteras. För att ge en större förståelse för hur 

ekonomibyggnader värderas i samband med taxering kommer dessa metoder att beskrivas 

samt att variabler som kan inverka på marknadsvärdet för ekonomibyggnader kommer att 

förklaras. Prisnivåer för lantbruk redogörs i efterföljande avsnitt. Metoder för att värdera 

industrier och kommersiella fastigheter kommer även att behandlas. Gårdar som taxeras som 

lantbruk säljs ofta för bostadsändamål där ekonomibyggnaden ingår i köpet, vilket 

framkommer i intervjuerna, därför beskrivs även metoder för att värdera småhus. 

 

 

2.1	Värdering	av	ekonomibyggnader		

Värdet av fastigheter beror på vilket utbud det finns och hur stor efterfrågan är (Dong & 

Wang, 2014). Det måste alltså finnas en efterfrågan på ekonomibyggnader för att dessa ska få 

ett värde (Ceder & Ericson, 2010). En ökad efterfrågan kan bero på en inkomstökning hos 

konsumenterna, att komplementvaror faller i pris eller att substitutionsvaror ökar i pris (Ceder 

& Ericson, 2010).  

 

Vid värdering av jordbruk kombineras en ortsprisanalys med en marknadssimulering i form 

av en avkastningsanalys eller med andra ord en nuvärdesanalys. I avkastningsanalysen 

diskonteras nettoavkastningen till ett nuvärde. Värderaren uppskattar vad köparens krav på 

förräntning vilket avgör vilka värden olika variabler ges utifrån hur köparen förväntas räkna 

på sitt köp. I ortsprisanalysen studerar värderaren tidigare försäljningar dvs. marknadsvärdet 

för olika jordbruk i det aktuella området. Eftersom jordbruk skiljer sig markant från varandra 

normeras köpeskillingarna för jämförelseobjekten genom att användning av exempelvis 

köpeskillingskoefficienten (K/T) eller kr/ha (åker- och betesmark), därefter görs en 

värdebedömning (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 
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2.1.1	Variabler	att	beakta	

Thünens klassiska teori bygger på att avståndet till marknaden är den viktigaste faktorn då 

priset på mark bestäms (Sills & Caviglia-Harris, 2009, refererar till Von Thünen, 1966). 

Teorin stärker vikten av ekonomibyggnadens läge för dess marknadsvärde då närheten till 

marknaden måste anses spela en avgörande roll när ekonomibyggnader värderas och då 

värdeområden bestäms. 

 

Andra faktorer som kan påverka värdet av ekonomibyggnader är miljön och grannskapet 

vilket påtalas av Jin, Hoagland, Au och Qiu (2015). Detta innebär att marknadsvärdet för 

byggnader påverkas av om omgivningen är tilltalande och om grannskapet är lämpligt för just 

denna byggnad.  

 

Kubric, Tomic & Ivic (2012) redogör i sin artikel att det finns fyra vedertagna faktorer som 

influerar värdet av fastigheter och som används när en modell för massvärdering skapas. 

Faktorerna är miljöpåverkan, social, ekonomisk, nationell och politisk påverkan. Dessa 

faktorer delas sedan in i undergrupper där bland annat avståndet från städer, den geologiska 

aspekten, befolkningsmängden, jordbrukets utveckling och infrastrukturen förs in i modellen 

(Kubric et al., 2012). Det grundläggande konceptet för denna modell är enligt Kubric et al. 

(2012) att dessa kriterier värderas för varje rumslig enhet och att värdet av dessa sedan ska 

korrelera med medelvärdet för fastigheterna inom området. 

 

 

2.2	Taxering	av	ekonomibyggnader	

Produktionskostnadsmetoden används då ekonomibyggnader värderas inför taxering vilket 

innebär att taxeringsvärdet uppskattas utifrån återanskaffningskostnaden. 

Återanskaffningskostnaden skrivs därefter ned utifrån ekonomibyggnadens ålder och bruk. 

Vid nybyggnation av ekonomibyggnader blir dock investeringskostnaderna högre än 

marknadsvärdet när man använder produktionskostnadsmetoden (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013).  

 

Vid taxering av ekonomibyggnader i Sverige sker en massvärdering som kan grundas på 

hedoniska värderingsmodeller vilket innebär att marknadsvärdet är en funktion av ett stort 

antal variabler. Genom statistiska program skattas dessa funktioner med hjälp av multipel 
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regressionsanalys. Modellen är utformad så att de variabler som är knutna till objektet 

behandlas i den hedoniska prisfunktionen och att variabler tas fram utifrån en ortsprisanalys. 

De variabler som påverkar värdet av ekonomibyggnaden beroende av dennes läge behandlas i 

värdeområdesindelningen. Denna metod att med hjälp av värdeområden bestämma 

taxeringsvärdet kallas även ”Fixed relationships” (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 

Exempel på värdeområden för lantbruk (jord och ekonomibyggnader) i och utanför 

Söderhamn visas i Figur 1 och Bilaga A. 

 

 
Figur	1.	Värdeområde	för	jord	och	ekonomibyggnader	i	Söderhamn	2014-2016.	
Tillstånd	har	inhämtats	från	Skatteverket	(Skatteverket,	2016-04-19	från	
https://www3.skatteverket.se/fa/fa_vo/secure/start.do?taxeringsar=2014&votyp=ekbygg).	
 

En modell för värdering beskrivs av även av IAAO Technical Standards Committee (2014) 

som en representation eller ekvation där ingående faktorer är värden och variabler som 

representerar utbud och efterfrågan. Modeller för massvärdering som används när byggnader 

taxeras ämnar representera marknaden i ett avgränsat geografiskt område (IAAO Technical 

Standards Committee, 2014). 

 

Varje värdeområde i Sverige tilldelas en E-nivåfaktor som anger en bestämd värdenivå för 

varje område. E-tabellerna däremot baseras på återanskaffningskostnaden för 

ekonomibyggnaden nedskriven för ålder och bruk för olika kategorier av ekonomibyggnader. 

E-tabellerna baseras på ett föreskrivet värde för en normenhet vilket är ett djurstall för ca 50 
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mjölkkor i storleken 701-800 m2 som har det relativa värdet 1000. Alla övriga 

ekonomibyggnader står i en bestämd relation till detta värde. De former som finns för E-

tabellerna är tätorts-, glesbygds- och normalvariant (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013).  

 

I E-tabellerna anpassas värdena till värdenivån inom värdeområdet genom multiplicering med 

E-nivåfaktorn inom området. Taxeringsvärdet grundas sedan på värdefaktorer som anger 

byggnadskategori, ålder, storlek och beskaffenhet. Ekonomibyggnader som inte längre 

används i ett aktivt lantbruk och alltså inte kan kategoriseras som exempelvis djurstall 

kommer att tillhöra kategorin ”Övriga ekonomibyggnader” (byggnadskategoriklass 60). För 

enklare ekonomibyggnader tillhörande denna kategori grundas taxeringsvärdet på ovan 

nämnda värdefaktorer (byggnadskategori, ålder, storlek och beskaffenhet). För övriga 

ekonomibyggnader tillhörande byggnadskategori 60 (ekonomibyggnader som inte anses 

enkla) baseras värderingen istället på anläggningskostnaden och byggnadens ålder 

(Skatteverket, 2011).  

 

Inför den allmänna fastighetstaxeringen för lantbruksfastigheter 2011 (AFT11) tas i större 

grad hänsyn till delmarknaden och alla olika typer och former av ekonomibyggnader genom 

att värderare och mäklare tillfrågas (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013).   

 

De faktorer som påverkar värdet av en ekonomibyggnad i ett område är svåra att definitivt 

bestämma och mäta men de beaktas i värdeområdesindelningen som bestäms av sakkunniga 

värderare utifrån deras kunskap om deras verksamhetsområden (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013).  
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2.3	Prisnivåer	för	lantbruk	

Ekonomibyggnader tillhörande aktiva lantbruk kan ha vitt skilda användningar. De används 

bland annat som djurstall för mjölkkor, som växthus, maskinhallar, spannmålslager eller 

ensilagesilo (Skatteverket, 2011). Vid köp av livsmedelsproducerande jordbruk handlar det 

för köparen om att skapa ett företag för att ordna sin egen försörjning. Köparen letar därför 

efter ett objekt som består av en tillräckligt stor produktionsenhet så att företaget kan gå med 

vinst (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013).  

 

För att bedöma storleken av E-nivåfaktorn i orterna Norrköping, Gävle och Söderhamn (se 

vidare Kapitel 4), kan prisbilden för lantbruksfastigheter jämföras. Priserna för lantbruk 

skiljer sig avsevärt mellan dessa områden då medelvärdet för sålda lantbruksfastigheter i 

Östergötlands län var 3 208 000 kr år 2014 (Statistiska centralbyrån, 2014). I Gävleborgs län 

var medelvärdet 1 112 000 kr per lantbruksfastighet år 2014 (Statistiska centralbyrån, 2014). 

Se även Bilaga F för fullständig redovisning av statistiken. Denna statistik ger ingen 

information om värdet för ekonomibyggnaderna utan endast värdet för 

lantbruksfastigheterna. 

 

Nedläggningarna och omfördelning av lantbruk till få och större enheter har lett till en 

minskad efterfrågan på specialiserade djurstallar. Ekonomibyggnader som är lämpliga att 

anpassa till andra verksamheter bedöms få en långsammare värdesänkning än 

ekonomibyggnader som är svåra att bygga om. Marknadsvärdet för hästgårdar bedöms i stor 

grad påverkas av den delmarknad där de är belägna, särskilt i relation till städer (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2013).   

	

 

2.4	Värdering	av	kommersiella	fastigheter		

Enligt Zoppi, Argiolas och Lai (2015) ska den ekonomiska produktiviteten för en fastighet 

beaktas för att värdet ska kunna fastställas, vilket är särskilt viktigt vid värdering av 

kommersiella byggnader. När kommersiella fastigheter värderas som exempelvis kontor, 

handelslokaler eller hyreshus kan värderingen baseras på inkomst, kostnader eller marknaden 

(French, 2013). Den kanske vanligaste metoden är att uppskatta kassaflöden över en period 

och beräkna slutvärdet för att sedan diskontera kassaflödet till ett nuvärde (French, 2013). 
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Vid taxering av kommersiella fastigheter används i första hand en kombination av en 

ortsprisanalys och en marknadsanpassad nuvärdesmetod. Begreppen nuvärdesmetod och 

avkastningsmetod är en samlad benämning som beskriver då framtida nyttor diskonteras till 

värdetidpunkten. Marknadsanpassningen sker ofta genom att en särskild kalkylränta bestäms 

som sedan används i nuvärdesberäkningen (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013).  

 

	

2.5	Värdering	av	industrier		

Industrifastigheter värderas på samma sätt som kommersiella fastigheter men för dessa är det 

vanligtvis ett läge i närheten av kommunikationsleder som är eftertraktat (Ericsson & 

Hansson, 2008). Vid taxering av industrifastigheter värderas enligt Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet (2013) dessa främst med hjälp av avkastningsmetoden. För speciella 

industrier som exempelvis bara har en begränsad användbarhet används dock 

produktionskostnadsmetoden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). I-nivåfaktorn för 

industrier är motsvarigheten till E-nivåfaktorn för ekonomibyggnader. 

 

Attraktiviteten för industrifastigheter varierar ofta mycket och är beroende av vilka företag 

som är etablerade på orten och på hur det lokala näringslivets konjunktur ser ut (Karlsson, 

2016). Enligt Karlsson (2016) finns det generellt en högre efterfrågan på lager, 

logistikfastigheter och småföretagarlokaler än övriga industrifastigheter. I en artikel skriven 

av Ekberg (2013) anges att marknaden för lagerlokaler ser ljus ut och att det i framtiden 

kommer att behöva frigöras mark för logistik.  I en mätning gjord under tre år från december 

2013 framkommer att Sverige, Tjeckien, Polen, Irland och Storbritannien är de fem länder 

som presterat bäst på den industriella marknaden vilket innebär att Sverige är ett av de 

ledande länderna i Europa (Haran et al., 2016).  

 

Ett exempel på en alternativ verksamhet i ekonomibyggnader är att använda dessa som 

torkanläggningar för att producera biobränsle(Energisektionen vid JTI, 2015). I en rapport 

från Energisektionen vid JTI (2015) föreslås att den lediga kapaciteten som ofta återfinns i 

ekonomibyggnader skulle kunna användas för decentraliserad lagring och vidareförädling av 

biobränslen. 
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Ytan som krävs för att inrymma en viss mängd produkter i ett lager kommer enligt 

McKinnon (2009) att reduceras i takt med att det sker framsteg i teknologin för lagerlokaler 

samt att medelhöjden på inredningen för lager minskar. McKinnon (2009) anger även att 

minskningen i lagerutrymme kompenseras av andra aktiviteter som istället kräver tillgång till 

mark. Då en större mängd produkter kommer att gå igenom lager leder det till att trafiken på 

kommunikationsleder i området kring lagerlokalerna kommer att öka, det kommer därför 

även att krävas utrymme för parkeringar utanför lagerbyggnaderna (McKinnon, 2009). I 

Figur 2 visas ett exempel på hur ett värdeområde för industri ser ut i Gävle, som synes följer 

värdeområdet i detta fall en kommunikationsled. Fler exempel på värdeområden för industri 

återfinns i Bilaga C. 

 

 
Figur	2.	Värdeområde	för	industri	i	Gävle	2013-2018.	Tillstånd	har	inhämtats	från	Skatteverket	
(Skatteverket,	2016-04-19	från	
https://www3.skatteverket.se/fa/fa_vo/secure/start.do?taxeringsar=2013&votyp=indmark).	
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2.6	Värdering	av	småhus	vid	taxering	

Enligt 5 kap. 5 § FTL i 1979:1152 ska marknadsvärdet för småhus i samband med taxering i 

första hand bestämmas med hjälp av ortsprismetoden. I en ortsprisanalys samlas uppgifter in 

avseende köp av jämförbara fastigheter. Köpen analyseras genom att skillnader mellan 

värderingsobjekt och jämförelseobjekt dokumenteras avseende exempelvis standard och 

tidsskillnad mellan köpen. För att slutligen bestämma marknadsvärdet beaktas alla samlade 

kvaliteter hos värderingsobjektet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013).  

 

Riktvärdeangivelser används då taxeringsvärdet för småhus bestäms. Inom varje enskilt 

värdeområde finns dessa riktvärdeangivelser som beskrivs normalbyggnadsvärden. För varje 

värdeområde anges vilken SV- och SO-tabell som ska användas vid taxeringen av objektet i 

fråga. SV-tabellen anger värdenivån för normhuset i området. SO-tabellen innehåller 

uppgifter om vilken omräkningsfaktor som ska användas beroende på om det är ett äldre eller 

yngre hus (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). I Bilaga D finns värdeområden för 

småhus i Hudiksvall redovisade. 

 

Riktvärden ska enligt 7 kap. 3 § FTL i 1979:1152 bestämmas för kombinationer av 

värdefaktorer som varierar inom värdeområdet och har betydelse för marknadsvärdet. För 

småhus är de värdepåverkande faktorerna för byggnaden; storlek, ålder, standard, 

byggnadskategori, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). 

 

Priserna för småhus fortsätter att stiga i Sverige. I Gävleborg steg priserna med 23 % de 

senaste 6 månaderna från april 2016. I hela riket låg prisutvecklingen på 13 % under samma 

tidsperiod. Medelpriset per kvadratmeter är högst i Stockholms län och minskar gradvis i 

förhållande till vilken storlek städerna har och hur attraktiva de är bosätta sig i (Svensk 

mäklarstatistik, 2016). 
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2.7	Sammanfattning	teoretisk	bakgrund	

Närheten till marknaden, miljön, grannskapet och den ekonomiska produktiviteten är faktorer 

som kan påverka marknadsvärdet för en byggnad. Det är dock svårt att mäta alla de faktorer 

som kan påverka marknadsvärdet för ekonomibyggnader. Vid taxering av ekonomibyggnader 

används en kombination av produktionskostnadsmetoden och en ortsprismetod genomförd 

vid en massvärdering där värdepåverkan beroende av läget redovisas i riktvärdekartan som 

visar alla värdeområden. En E-nivåfaktor används för att visa värdenivån inom varje 

värdeområde.  

 

Möjliga alternativa verksamheter som kan inrymmas i ekonomibyggnader är handel eller 

industri. Ekonomibyggnader skulle även kunna användas till att producera biobränsle. 

 

Marknaden för industriella lager ser ljus ut men attraktiviteten för industrifastigheter är 

beroende av vilka företag som är etablerade på orten och på hur det lokala näringslivets 

konjunktur ser ut. 

 
Småhus värderas inför taxering med hjälp av ortsprismetoden. Gjorda köp analyseras och 
skillnader mellan värderingsobjekt och jämförelseobjekt dokumenteras avseende exempelvis 
standard och tidsskillnad mellan köpen. 
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3.	METOD	
 
Metod och strategier som valts för genomförandet av arbetet beskrivs i detta kapitel. 

Tillvägagångssätt och metod i utförande av intervjuer och i jämförelsen mellan 

ekonomibyggnader och industri kommer även att beskrivas. Då studien involverar 

sakkunnigas åsikter kommer etiska ställningstaganden att iakttas.  

 

3.1	Strategi	

För att besvara frågeställningarna behövde material samlas in avseende bland annat 

användning och marknadsvärde för ekonomibyggnader som inte används i lantbruk. 

Intervjuer genomfördes därför i syfte att kartlägga hur ekonomibyggnader används idag och 

om marknadsvärdet för dessa ekonomibyggnader överensstämmer med marknadsvärden för 

exempelvis industrier eller kommersiella fastigheter.  

 

En induktiv metod valdes för detta arbete då denna metod passar bra då det är önskvärt med 

en klar länk mellan frågeställningarna och resultat. Den induktiva metoden var lätt att 

använda eftersom information först samlades in, vilken senare analyserades, vilket slutligen 

ledde till att slutsater kunde presenteras. Den induktiva metoden innebär att data systematiskt 

kan analyseras vilket innebär att resultatet bör anses pålitligt och giltigt (Thomas, 2006).  

 

En analys av försäljningspriser för ekonomibyggnader var inte lämplig i denna studie då 

ekonomibyggnader sällan säljs enskilt utan de är oftast en del i försålda lantbruk enligt 

Statistiska centralbyrån (20149). Försäljningar av lantbruk är få och lantbruken varierar ofta 

avsevärt i storlek. Valet föll därför på en kvalitativ analys då användningen och 

marknadsvärde för ekonomibyggnader måste uppskattas av sakkunniga som har stor 

lokalkännedom inom sina verksamhetsområden.  

 

En kvalitativ jämförelse gjordes utifrån att det i intervjuerna framkom att ekonomibyggnader 

ofta används som lager. Jämförelsen avser förhållandet mellan E-nivåfaktorn, I-nivåfaktorn, 

försäljningar av lantbruk i orterna Norrköping, Gävle och Söderhamn samt marknadsvärdet 

för lager i Norrköping, Gävle och Söderhamn.  
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3.2	Intervjuer	

Den kvalitativa analysen bestod av intervjuer som genomfördes med mäklare och 

fastighetsvärderare. Företagen som kontaktades med förfrågan valdes så att de var belägna i 

orter som skiljer sig i storlek, geografiskt läge samt dominerande form av lantbruk, för att 

undersökningen bättre skulle kunna representera olika delar av landet. I Norrland säljs 

åkermark för ca 17 000 kr/ha medan åkermark i Götaland och östra Svealand har ett 

medelpris på ca 207 000 kr/ha (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Norrköping har 

därför valts i Östergötland, Uppsala har valts eftersom det är en större stad i mitten av 

Sverige och i norra Sverige väljs orter i Gävleborg där priserna för jordbruk är lägre och där 

småbruken är vanligast.  

 

Intervjufrågorna mailades tillsammans med en förfrågan om medverkan till tjugo mäklare 

och fastighetsvärderare. Mailen följdes därefter upp med telefonsamtal. Av de som 

kontaktades valde fem personer hemmahörande i Norrköping, Hudiksvall, Uppsala, Gävle 

och Söderhamn att medverka. Malin Åhman, VD för Värderingsinstitutet Norra AB, med 

kontor i Söderhamn, Hudiksvall, Gävle, Sundsvall och Luleå intervjuades avseende 

ekonomibyggnaders användning och marknadsvärde och bidrog med mycket information 

avseende ekonomibyggnader i hela Gävleborgs län. Per-Olov Skoog som är ansvarig för 

värderingsverksamheten på Forum Fastighetsekonomi AB redogjorde för förhållandena för 

ekonomibyggnader i Norrköping. En intervju genomfördes med Göran Vesterlind, mäklare 

hos Skogsbyrågruppen, som bidrog med information avseende ekonomibyggnader i 

Hudiksvall. Anna Svensson, mäklare hos Svensk Fastighetsförmedling tillförde information 

avseende ekonomibyggnader kring Uppsala. Maria Sundkvist som av Samhällsbyggarna är 

auktoriserad fastighetsvärderare hos NAI Svefa bekräftade svaren i de övriga intervjuerna 

samt tillförde värdefulla idéer kring hur taxeringen av ekonomibyggnader ska utformas. De 

intervjuade hade relativt stora verksamhetsområden och i några intervjuer gavs även 

allmänna rekommendationer som inte var ortsberoende. 

 

Intervjuerna utfördes enligt den semistrukturerade metoden som blandar förberedda frågor 

med följdfrågor som kan uppkomma under intervjun som gjorde att intervjuerna blev mer 

levande (Biggam, 2008). De intervjuade gavs även ett stort utrymme att utveckla sina svar. 

För att kartlägga användningen av de ekonomibyggnader som inte längre används i lantbruk 

fick den som besvarade intervjufrågorna bland annat ranka de användningsområden som de 
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ansåg var vanligast för ekonomibyggnader i deras verksamhetsområden (Limlomwongse & 

Nitivattananon, 2015). Intervjufrågorna återfinns i Bilaga B.  

 

Intervjuerna skilde sig åt då samtalen under vissa intervjuer blev mer djupgående och i andra 

fall mer ytligt. Det märktes även en skillnad då intervjun genomfördes genom ett personligt 

möte eller genom telefonsamtal. Intervjuerna med Malin Åhman och Maria Sundkvist skedde 

genom personligt möte vilket innebar att samtalen blev ledigare, att fler följdfrågor 

behandlades och att intervjuerna blev mer djupgående. När mer information lades till studien 

och mer kunskap tillfogades ledde även detta till att fler naturliga följdfrågor uppkom under 

intervjuerna.  

 

Intervjuerna redovisas inte i sin helhet i Kapitel 4 men de fullständiga intervjuerna spelades 

in med ljudupptagning så att intervjun finns sparad som en ljudfil. De inspelade intervjuerna 

underlättade efterarbetet och säkerställde en god kvalitet då det fanns möjlighet att lyssna 

igenom intervjuerna flera gånger för att inte viktig information skulle gå förlorad. 

 

Materialet från intervjuerna presenterades i text i Kapitel 4 (Resultat). Information hämtad ur 

den teoretiska bakgrunden användes för att styrka argument i resultat och diskussion för att 

resultatet skulle anses pålitligt. Svaren från intervjuerna var i detta fall så pass samstämmiga 

att kartor kunde framställas i Arcmap 10.3.1, varför förslag på värdeområden presenterades i 

Kapitel 5. För att framställa kartorna analyserades intervjusvaren tillsammans med 

riktvärdekartor för industri som fungerade som en vägledning för hur värdeområdenas yttre 

gränser skulle dras. 

 

 

3.3	Jämförelse	mellan	ekonomibyggnader	och	industri	

E-nivåfaktorn för de föreslagna värdeområdena kunde inte bestämmas exakt utifrån den 

information som insamlats men en jämförelse av förhållandet mellan E-nivåfaktorn, I-

nivåfaktorn, marknadsvärdet för lager i Norrköping, Gävle och Söderhamn samt medelvärdet 

från försäljningar av lantbruk i Östergötland och Gävleborg kunde dock genomföras. I 

intervjuerna framkom att ekonomibyggnader ofta används som industribyggnader (lager) 

vilket är anledningen till att ekonomibyggnader jämfördes med industri. Norrköping, Gävle 

och Söderhamn valdes ut till jämförelsen eftersom intervjusvaren var så detaljerade för dessa 
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områden så att även förslag till värdeområden kunde tas fram för dessa områden som nämnts 

ovan. För jämförelsen beräknades den procentuella skillnaden mellan olika uppgifter för att 

kunna göra en uppskattning avseende om E-nivåfaktorn i områdena bör vara hög eller låg.  

 

Marknadsvärden för lager i Norrköping, Gävle och Söderhamn uppskattades i analys och 

informationsverktyget Datscha (Datscha.se). De sökparametrar som valdes då scenariot 

skapades var typkod 432 för lager och en area på mellan 100-1500 m2. Kalkylperioden sattes 

till 5 år med start 2016. Scenariorapporten återfinns i Bilaga E. Övriga uppgifterna som 

används i jämförelsen är hämtade från Skatteverket (2016) och Statistiska centralbyrån 

(2014). 

	

	

3.4	Etiska	ställningstaganden	

Samtycke efterfrågades vid intervjuerna och berörda personer informerades om syftet, 

innehållet i arbetet och möjligheten att deras namn och arbetsplats skulle publiceras i arbetet. 

De fick även godkänna att intervjun spelades in. Innan publiceringen delgavs de intervjuade 

personerna arbetet för att de skulle kunna konfirmera att deras svar hade uppfattats korrekt 

och för att de skulle kunna göra kompletteringar i underlaget om information saknades. Flera 

av de intervjuade hade förslag på korrigeringar i de nedskrivna intervjuerna och texten 

ändrades därför efter deras önskemål. 
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4.	RESULTAT		
	

Intervjusvaren presenteras stad för stad då förhållandena skiftar beroende på var den 

intervjuade har sitt verksamhetsområde. Avsnitten är även uppdelade för att besvara 

frågeställningarna genom att användning av ekonomibyggnader kartläggs, beskrivningar av 

hur marknadsvärdet för ekonomibyggnader ska uppskattas dokumenteras samt att det görs en 

kartläggning avseende hur marknadsvärdet för ekonomibyggnader förändras beroende av 

läget. I slutet av kapitlet kommer värdeområden och marknadsvärden för ekonomibyggnader 

och industri att jämföras. 

 

 

4.1	Vilken	användning	har	ekonomibyggnader	idag	

4.1.1	Norrköping	

I en intervju med P-O. Skoog (personlig kommunikation, 5 april 2016) som är ansvarig för 

värderingsverksamheten på Forum Fastighetsekonomi AB i Norrköping framkom att de sålt 

ekonomibyggnader som använts både som lager, till industri och handel. Lager är dock enligt 

Skoog den vanligaste verksamheten som bedrivs i ekonomibyggnaderna. 

 

Skoog klargör vidare att lador och maskinhallar är de typer av ekonomibyggnader som oftast 

används till att inrymma verksamheter som exempelvis lager. Ekonomibyggnader som 

använts som stall har enligt Skoog även kunnat användas till byggvaruhandeln. I övrigt är 

dessa stallbyggnader möjligtvis lämpligare att använda som verkstad, till snickerier eller 

liknande, förklarar Skoog. 

 

Skoog berättar att ibland styckas lantbruksfastigheten av så att ladugårdsdelen säljs för sig 

och bostadsbyggnaden för sig. I vissa fall anser Skoog att det inte går att sälja 

huvudbyggnaden annat än om den avskilts från ekonomibyggnaden, eftersom det av köparen 

kan ses som en belastning att de även ska sköta om ekonomibyggnaden. Om fastigheten är 

belägen relativt nära en stad kan det dock enligt Skoog fungera att sälja bostadshus och 

ekonomibyggnad tillsammans som en hästgård. 
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4.1.2	Söderhamn	

I intervjun med M. Åhman (personlig kommunikation, 19 april 2016), VD för 

Värderingsinstitutet Norra AB, framkommer att den vanligaste användning för 

ekonomibyggnader, då de inte används i lantbruket eller för egna behov, är att de används till 

uthyrning till verksamheter såsom stall eller som lager för båtar, skotrar och entusiastbilar.  

 

Ekonomibyggnader används som lager för båtar enligt Åhman i de skärgårdsnära områdena. I 

mindre byar förklarar Åhman att det även förekommer att ekonomibyggnader används som 

förvaring för bilar under vinterhalvåret. 

 

De ekonomibyggnader som är sammanbyggda med bostadshuset används enligt Åhman 

oftare som stall då det kan bli alltför närgånget att inrymma exempelvis industriell 

verksamhet i dessa byggnader. Åhman har även kommit i kontakt med en ekonomibyggnad 

där uthyrningslägenheter inrättats med tillhörande stallplats och att ekonomibyggnader som 

använts som café. Maskinhallar används enligt Åhman ibland som verkstäder där exempelvis 

däckbyten utförs. Golfbanor taxeras som lantbruk och det innebär att byggnader där 

exempelvis gräsklippare förvaras räknas som ekonomibyggnader, förklarar Åhman. 

 

I hur stor utsträckning ekonomibyggnader används till industriändamål i exempelvis 

Söderhamn beror på hur stor tillgång det finns på övriga vakanta industrilokaler förklarar 

Åhman. Då det inte finns tillgång till lediga industrilokaler leder det istället enligt Åhman till 

att de lediga utrymmen som finns i ekonomibyggnader utnyttjas till industrier. Åhman tycker 

inte att det är fel att generellt utgå från marknadsvärden för industrier när värdeområden för 

ekonomibyggnader ska bestämmas. 

 

Åhman förklarar att det finns en trend att omvandla industrilokaler till kommersiella 

ändamål. Som exempel anger Åhman Birsta City som är ett handelsområde i Sundsvall där i 

princip alla industrilokaler och även de ekonomibyggnader som är belägna i området 

utnyttjas till handel. I dagsläget har fastighetsägare enligt Åhman inte råd att låta lokaler stå 

tomma så därför är det bara de ekonomibyggnader som är belägna långt ute på landet, där det 

finns ett mindre antal bofasta, som inte används.  
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I större städer har priserna på bostäder ökat radikalt, vilket även poängteras i Kapitel 2.6 

(Svensk mäklarstatistik, 2016). Åhman förklarar att de ökade bostadspriserna leder till att 

fastighetsägare för att ha råd med sitt boende använder de utrymmen de har i form av 

exempelvis ekonomibyggnader för att få tillbaka en avkastning.  

 

 

4.1.3	Hudiksvall	

I intervjun med G. Vesterlind (personlig kommunikation, 9 mars 2016), mäklare hos 

Skogsbyrågruppen i Hudiksvall, framkommer att Vesterlind oftast kommer i kontakt med 

ekonomibyggnader i samband med generationsskiften eller i samband med försäljningar. 

Vesterlind anger att i samband med försäljningar är det ofta människor som är äldre och som 

har slutat arbeta inom lantbruket som säljer gården/lantbruket då arvingar inte vill ta över. 

Det är då enligt Vesterlind naturligt att det inte har varit någon större verksamhet i 

ekonomibyggnaderna. Det är tio år sedan Vesterlind sålde en gård som det var någon drift på 

och mäklaren har sällan funnit någon annan typ utav verksamhet i ekonomibyggnader. Det 

som förekommer är enligt Vesterlind att det installeras en flisficka för förbränning och att 

ekonomibyggnader görs om för att inrymma ett begränsat antal (1-3) boxar för hästar. Ofta 

bygger fastighetsägare dock nytt om de vill ha ett stall som rymmer fler boxar, förklarar 

Vesterlind. 

 

Vesterlind förklarar vidare att det bör vara sällsynt att en gård köps för att inrätta en 

bilverkstad eller liknande i, då bygger fastighetsägaren i sådana fall en ny byggnad. På grund 

av hur ekonomibyggnader är utformade så är de enligt Vesterlind mest lämpade till förvaring. 

Vesterlind anger dock att hobbyverksamhet förekommer i ekonomibyggnader, exempelvis 

samlar vissa på traktorer och använder ekonomibyggnaden som förvaringsplats. 

 

Vesterlind beskriver att det närmare städer finns fler alternativa användningar för 

ekonomibyggnader. Några mil utanför Hudiksvall så är det enligt Vesterlind dock ovanligt 

med gårdsbutiker eller liknande. I Stockholm och Uppsala är det vanligt med fristående 

ekonomibyggnader och därför kan alternativa verksamheter enligt Vesterlind vara vanligare 

där. I Hälsingland förklarar Vesterlind att en stor del av de äldre ekonomibyggnaderna sitter 

ihop med bostadsbyggnaden vilket försvårar alternativa verksamheter i ekonomibyggnaden. 

Det finns således enligt Vesterlind en större möjlighet att ekonomibyggnader inrymmer 
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någon form av verksamhet som inte är kopplad till lantbruket om de är fristående. Vesterlind 

har inte uppfattat att det finns någon efterfrågan på att använda ekonomibyggnader till 

kommersiella ändamål eller som industrier. 

 

 

4.1.4	Uppsala	

A. Svensson (personlig kommunikation, 29 april 2016), mäklare hos Svensk 

Fastighetsförmedling i Uppsala, förklarar i intervjun att loge och lada ofta används som lager 

till att ställa upp husvagnar, husbilar och båtar. En loge eller lada är enligt Svensson bättre 

lämpade för att inrymma olika verksamheter än exempelvis en ladugård. Svensson förklarar 

att ladugårdar är mer kostsamma att anpassa till andra användningar/verksamheter men det 

finns exempel där de används som bland annat laboratorium, mekanisk verkstad eller som 

gårdsbutiker. Svensson uppger att flera magasin inretts för boende, som vandrarhem, Bed & 

Breakfast och som galleri. Utanför Uppsala förklarar Svensson att det är ungefär 10 % av de 

ekonomibyggnader som inte används inom lantbruket som används till handel och 

uppskattningsvis 40 % som används till industri. 

 

 

4.1.5	Gävle	

I intervjun med M. Sundkvist som av Samhällsbyggarna är auktoriserad fastighetsvärderare 

hos NAI Svefa (personlig kommunikation, 9 maj 2016) verifierades många av de svar som 

framkommit under tidigare intervjuer. Sundkvist anger att ekonomibyggnader som inte 

används i lantbruket till största del används som lager inom industrin. Andra verksamheter 

som förekommer i ekonomibyggnaderna är handelsbodar och Sundqvist har även påträffat 

ekonomibyggnader som används som kontor. Sundkvist upplever inte att ekonomibyggnader 

används till att förvara båtar i Gävle vilket var vanligt i Söderhamn enligt M. Åhman 

(personlig kommunikation, 19 april 2016). 
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4.2	Hur	marknadsvärdet	för	ekonomibyggnader	bör	uppskattas-	
generella	kommentarer		
M. Åhman (personlig kommunikation, 19 april 2016) föreslår att ekonomibyggnader bör 

taxeras med avkastningsmetoden och att fastighetsägarna då skulle få ange om de har någon 

verksamhet i ekonomibyggnaden eller om den är vakant. Åhman anser att 

produktionskostnadsmetoden som idag används då ekonomibyggnader taxeras kan vara 

missvisande då taxeringsvärdet i vissa fall blir högre och i andra fall lägre än det egentliga 

marknadsvärdet. Om det finns en verksamhet i ekonomibyggnaden så bör fastighetsägaren 

enligt Åhman betala mer i skatt och därför skulle avkastningsmetoden och systemet som är 

uppbyggt runt taxering av hyresfastigheter och industrier vara lämpligare att använda än 

produktionskostnadsmetoden. 

 

För att skapa en rättvisare taxering tror även M. Sundkvist (personlig kommunikation, 9 maj 

2016) att avkastningsmetoden kan vara en bättre metod för att bestämma taxeringsvärdet för 

ekonomibyggnader än produktionskostnadsmetoden. Fastighetsägare bör dock enligt 

Sundkvist få ange om ekonomibyggnaden används som lager, till handel, som 

uthyrningsstall, om byggnaden är vakant eller om den används till övriga 

användningsområden. Det kan enligt Sundkvist annars skapa en orättvisa om en 

ekonomibyggnad är belägen i ett område med hög E-nivåfaktor men har ingen eller låg 

avkastning i ekonomibyggnaden. 
 

 

4.3	Hur	ekonomibyggnaders	marknadsvärde	påverkas	av	läget	

4.3.1	Norrköping	

Under intervjun med P-O. Skoog (personlig kommunikation, 5 april 2016) framkom att 

marknadsvärdet för ekonomibyggnader ökar ju större städerna är och ju närmare städerna 

ekonomibyggnaderna är belägna. Skoog anger även att närheten till vägar av bra kvalitet är 

en viktig faktor för att ekonomibyggnaden ska få ett högt marknadsvärde, exempelvis lager 

måste ligga lämpligt till kommunikationsmässigt så att det är enkelt att transportera sig till 

byggnaden. Skoog berättar att generellt börjar marknadsvärdet för ekonomibyggnader sjunka 

ungefär 2-3 mil utanför Norrköping. Potentiella lagerbyggnaderna faller enligt Skoog i 
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marknadsvärde ungefär 2 mil utanför staden men ligger de avsides till med ett längre avstånd 

till större vägar så kan de börja falla i pris redan 1 mil utanför staden. 

 

Skoog beskriver även att priset för åkermark inte bör falla på samma branta sätt som priset 

för ekonomibyggnader vid ett längre avstånd från staden. Skoog förklarar att närmare tätorten 

kan förväntningsvärden på åkermark uppkomma, dvs. förväntningar uppkommer avseende ett 

förändrat marknadsvärde i det fall en annan användning av åkermarken blir aktuell. 

 

Skoog förklarar att ekonomibyggnader som inte alls används till slut får ett negativ värde. 

Detta händer enligt Skoog då en tidpunkt kommer då det är för kostsamt att renovera eller då 

ekonomibyggnaden rivs vilket också innebär en kostnad. 

 

 

4.3.2	Söderhamn	

M. Åhman (personlig kommunikation, 19 april 2016) förklarar att marknadsvärdet för 

uthyrningsstall beror på utbud och efterfrågan i den aktuella orten. Åhman anger även att 

moderna uthyrningsstall med tillhörande betesmark har ett ganska högt avkastningsvärde, 

detta ökar på platser där det är stor efterfrågan på stallplatser, vilket leder till att stallhyran 

kan höjas. Efterfrågan på stallplatser ökar enligt Åhman i områden belägna i närheten av 

ridanläggningar samt mer organiserade verksamheter för ridning eller trav. Åhman anger att 

Stråtjära utanför Söderhamn är ett exempel på en plats där det inte förekommer några större 

verksamheter men där det bildats ett hästcentrum utifrån de ridanläggningar som är belägna 

på orten. På platser långt ut på landsbygden är utbudet av ekonomibyggnader enligt Åhman 

större och en del har ekonomibyggnader på sin egen fastighet vilket leder till att 

marknadsvärdet för uthyrningsstall sjunker i dessa områden. 

 

Åhman tycker inte att det kan anges ett speciellt avstånd från städer där marknadsvärdet för 

ekonomibyggnader sjunker. Åhman anser istället att det går att urskilja ”hot spots” på olika 

platser beroende på var lokala attraktiva verksamheter som exempelvis travbanor är belägna. 

I Uppsala finns Jällagymnasiet som är inriktat på lantbruk och där bildas enligt Åhman ett 

stort område som sträcker sig ända upp mot Tierp där det finns en stor efterfrågan på 

ekonomibyggnader. Efterfrågan utgörs i detta fall av att elever vill ha egen häst och samtidigt 

ha möjlighet att kunna pendla till skolan, förklarar Åhman. 
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4.3.3	Hudiksvall	

G. Vesterlind (personlig kommunikation, 9 mars 2016) förklarar att ekonomibyggnader bör 

tillskrivas ett värde men påpekar att problemet är att det finns väldigt få rena försäljningar. 

Det är därför enligt Vesterlind svårt att veta hur mycket värde en köpare lägger på respektive 

del i lantbruket. 

 

Vesterlind anger att när det gäller lantbruk så har det skett en förändring i efterfrågan på 

åkermark viken beror på att det idag finns kluster med ett fåtal stora gårdar. Efterfrågan på 

åkermark är enligt Vesterlind stor där några stora gårdar ligger tätt intill varandra. I ett 

område där det inte finns en fulldriftsgård på flera mil är efterfrågan enligt Vesterlind inte 

lika stor. Denna koppling tror Vesterlind inte att finns till ekonomibyggnader. 

Marknadsvärdet för ekonomibyggnader beror i högre grad på hur nära staden de är belägna 

och hur attraktivt läget är för bostaden. Kopplingen mellan åkermark och storstad är därmed 

enligt Vesterlind inte lika stark som kopplingen mellan ekonomibyggnad och storstad. 

Vesterlind anser även att efterfrågan på den klassiska gamla ekonomibyggnaden är högre 

nära Hudiksvall. 

 

 

4.3.4	Uppsala	

A. Svensson (personlig kommunikation, 29 april 2016), anger att det är vanligare att 

ekonomibyggnader anpassas till att inrymma verksamheter som industri eller handel i 

närheten till tätorten där efterfrågan på lokaler för dessa ändamål är större än på landsbygden. 

Efterfrågan på ekonomibyggnader är därför enligt Svensson högre i närheten av Uppsala 

tätort. Eftersom Uppsala är en stad som växer anger Svensson att det därmed blir en högre 

efterfrågan på enbart uthus och ekonomibyggnader. Idag är det enligt Svensson även vanligt 

att gårdscentrum med ekonomibyggnader styckas av för att fastighetsägaren ska kunna 

använda den del där ekonomibyggnader och bostadshus är belägna som hästgård. 
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Svensson bekräftar även vad som sagts i tidigare intervjuer att efterfrågan är högre i närheten 

av kommunikationsleder. Närheten till kommunikationsleder är enligt Svensson av särskild 

betydelse för uthyrningsstall. 

 

 

4.3.5	Gävle	

I intervjun med M. Sundkvist (personlig kommunikation, 9 maj 2016) bekräftas att 

marknadsvärdet för ekonomibyggnader bör vara högre närmre städer men även i de områden 

som är belägna i närheten av ridanläggningar. Längs kommunikationsleder bör även 

marknadsvärdet för ekonomibyggnader vara högre enligt Sundkvist. 

 

Sundkvist tror att många köper en gård utan att lägga någon vikt vid ekonomibyggnaden utan 

kan se den som en kostnad, den ger alltså ett negativt värde om den exempelvis behöver 

underhåll men inte har någon användning. Köpare kan dock enligt Sundkvist vara villiga att 

ändå betala för ekonomibyggnaden för att de vill ha en gård på landet.  

 

 

4.4	E-nivåfaktor	i	Norrköping,	Gävle	och	Söderhamn	

Eftersom det i intervjuerna framkom att industri är den vanligaste verksamheten i 

ekonomibyggnader presenteras nedan en jämförelse mellan I-nivåfaktor (industri), E-

nivåfaktor, medelvärden från försäljningar av lantbruk hämtade från Statistiska centralbyrån 

(2014) och uppskattade marknadsvärden för lager i analysprogrammet Datscha. I Kapitel 2.2 

och 2.5 beskrivs E-nivåfaktorn och I-nivåfaktorn närmare. Jämförelsen avser orterna 

Norrköping, Gävle och Söderhamn eftersom det finns tillräckligt underlag från intervjusvar 

för att även göra förslag till värdeområden, i Kapitel 5, för dessa områden vilket även 

nämndes i Kapitel 3.3. I Bilaga F finns en fullständig redovisning av statistiken avseende 

försäljningar av lantbruk.  
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Tabell	1.	E-nivåfaktor	för	värdeområden	kring	i	Norrköping,	Gävle	(Valboslätten)	och	Söderhamn.	
Uppgifter	hämtade	från	Skatteverket,	2016-04-19,	
https://www3.skatteverket.se/fa/fa_vo/secure/start.do?taxeringsar=2014&votyp=ekbygg).	
Område:	 Aktuell	E-nivåfaktor:	

Norrköping	 1400	

Gävle,	Valboslätten	 1400	

Söderhamn,	tätortsnära	landsbygden	runt	centralorten	 1100		

Förhållande:	 Gävle	till	Söderhamn:	
1400/1100=1.27	
	
Norrköping	till	Söderhamn:	
1400/1100=1.27	
	
Norrköping	till	Gävle:	
1400/1400=1	

 

I Tabell 1 redovisas dagens E-nivåfaktor i några av de områden som nämnts i intervjuerna. 

Tabell 2 redovisar förhållandet mellan; I-nivåfaktor i orterna Norrköping, Gävle och 

Söderhamn, medelvärden från försäljningar i Gävleborgs län och Östergötlands län samt 

uppskattade marknadsvärden för lager i orterna Norrköping, Gävle och Söderhamn.  

 

De aktuella E-nivåfaktorerna i Norrköping och Söderhamn, se Tabell 1, skiljer sig inte lika 

mycket i värde som uppgifterna i Tabell 2. E-nivåfaktorn i Gävle och Norrköping skiljer inte 

alls, däremot så är I-nivåfaktorn i Tabell 2 högre i Valbo och Fredriksskans än i Norrköping. 

 

I Söderhamn är I-nivåfaktorn högst i området väster om staden, se Tabell 2 och Bilaga C. I 

Gävle är I-nivåfaktorn högst i Fredriksskans följt av området kring Valbo. I-nivåfaktorn i 

värdeområdet på Norrköpings landsbygd är något högre än I-nivåfaktorn i värdeområdet på 

Gävle centrala landsbygd. I-nivåfaktorn i värdeområdet på Söderhamns landsbygd är 

betydligt lägre än I-nivåfaktorn på landsbygderna i både Norrköping och Gävle. 
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Tabell	2.	En	jämförelse	mellan	I-faktorer	och	medelvärden	för	försäljningar	av	lantbruk	i	Norrköping	
(Östergötland),	Söderhamn	(Gävleborg)	och	Gävle(Gävleborg).	Uppgifter	hämtade	från	SCB	(2016)	
och	(Skatteverket,	2016-04-19,	
https://www3.skatteverket.se/fa/fa_vo/secure/start.do?taxeringsar=2013&votyp=indmark). 
	 Värde:	 Förhållande:	

Aktuell	I-nivåfaktor,	Söderhamn	landsbygd	 7.0	 	

Aktuell	I-nivåfaktor,	Söderhamn	västra	 15.5	 	

Aktuell	I-nivåfaktor,	Sandarne	 8.0	 	

Medelvärde	I-nivåfaktor	Söderhamn	 (7.0+15.5+8.0)/3	
=10.2	

	

Aktuell	I-nivåfaktor,	Norrköping	landsbygd	 12.5	 I-nivåfaktor,	Norrköping	till	Söderhamn:	
12.5/10.2=1.23	

Medelvärde	försäljningar	lantbruk	Östergötland	 3	208	tkr	 	
Medelvärde	försäljningar	lantbruk	Gävleborg	 1	112	tkr	 Medelvärde	försäljningar	lantbruk,	

Östergötland	till	Gävleborg:	
3	208/1	112	=	2.88	

Aktuell	I-nivåfaktor,	Gävle,	Valbo,	Forsbacka	 19.0	 	
Aktuell	I-nivåfaktor,	Gävle,	central	landsbygd	 10.5	 Gävles	centrala	landsbygd	till	Norrköping	

landsbygd	:	10.5/12.5=0,84	
Aktuell	I-nivåfaktor,	Gävle,	Fredriksskans,	Bomhus	 27.0	 	
Medelvärde	I-nivåfaktor	Gävle	 (19.0+10.5+27.0)/3=18.8	 	
I-nivåfaktor	Gävle	jämfört	med	Söderhamn	och	
Norrköping	

18.8	 I-nivåfaktor,	Gävle	till	Söderhamn:	
18.8/10.2=1.84	
	
I-nivåfaktor:	Gävle	till	Norrköping:	
18.8/12.5=1.5	

Uppskattat	marknadsvärde	per	m2	lager	i	Norrköping	 6374	kr/m2	 	
Uppskattat	marknadsvärde	per	m2	lager	i	Söderhamn	 1730	kr/m2	 	
Uppskattat	marknadsvärde	per	m2	lager	i	Gävle	 3552	kr/m2	 Marknadsvärde,	Norrköping	till	

Söderhamn:	6374/1730=3.68	
	
Marknadsvärde,	Gävle	till	Norrköping:	
3552/6374=0,55	
	
Marknadsvärde,	Gävle	till	Söderhamn:	
3552/1730=2.05	

 

Medelvärden från försäljningar av lantbruk i Tabell 2 visar att priserna är nästan tre gånger så 

höga i Östergötland som i Gävleborg. Dessa uppgifter ger dock ingen information avseende 

storleken på lantbruken vilket innebär att uppgifterna kan bli missvisande (se Bilaga F). 

 

I tabell 2 redovisas en jämförelse mellan uppskattade marknadsvärden för lager i Norrköping, 

Gävle och Söderhamn med hjälp av analys och informationsverktyget Datscha. I Bilaga E 

finns den fullständiga scenoriorapporten. Jämförelse visar även i detta fall att marknadsvärdet 

är högst i Norrköping följt av Gävle och till sist Söderhamn.  
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4.5	Sammanfattning	resultat	

Användningen av ekonomibyggnader skiljer sig i olika delar av landet. I Hudiksvall anges att 

det finns många exempel på ekonomibyggnader som inte inrymmer någon verksamhet. Det är 

dock relativt vanligt att ekonomibyggnader i Söderhamn används som lager för exempelvis 

båtar eller som uthyrningsstall. I Uppsala används ungefär 40 % av de ekonomibyggnader 

som inte används i lantbruk till industriverksamhet medan 10 % används till 

handelsverksamhet. Ekonomibyggnader används ofta som lager inom industri i Norrköping.  

 

I Norrköping sjunker marknadsvärdet för ekonomibyggnader uppskattningsvis ca 2-3 mil 

utanför staden. Där det saknas bra kommunikationsleder sjunker marknadsvärdet för 

ekonomibyggnader uppskattningsvis redan 1 mil utanför Norrköping. 

 

I Söderhamn är marknadsvärdet för ekonomibyggnader högst i närheten av kusten och kring 

ridanläggningar. Den vanligaste användningen för ekonomibyggnader i Söderhamn är att 

platser hyrs ut till båtförvaring eller att ekonomibyggnaden används som uthyrningsstall för 

hästar. I Gävle är uthyrningsstall för hästar vanligt förekommande. 

 

I denna studie kan inte en exakt bestämning av E-nivåfaktorn göras. En jämförelse av I-

nivåfaktorn, försäljningar av lantbruk samt uppskattade marknadsvärden för lager visar dock 

att I-nivåfaktorn är högre i områdena utanför Norrköping och Gävle än i Söderhamn.  
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5.	DISKUSSION	
	

I detta kapitel kommer reflektioner kring arbetet att diskuteras där begränsningar i metoden 

beskrivs. Förslag på värdeområden utifrån bland annat intervjusvaren presenteras därefter. 

Värdeområden har skapats för Gävle, Norrköping och Söderhamn eftersom det var i dessa 

orter som det framkommit tillräckligt med underlag för att förslag skulle kunna framföras. I 

Uppsala och Hudiksvall var underlaget inte tillräckligt som nämnts tidigare i arbetet. I slutet 

av kapitlet kommer frågeställningarna att behandlas var för sig för att analysera resultatet för 

respektive frågeställning.   

 

 

5.1	Reflektioner	

Arbetet har försvårats genom att det inte har funnits några försäljningar av endast 

ekonomibyggnader att studera, därför har resultatet baserats på intervjuer med sakkunniga. 

De som medverkat i intervjuerna har bidragit med ingående och relevant information och 

svaren i intervjuerna överträffade förväntningarna. Intervjusvaren har överlag varit 

samstämmiga men det hade varit positivt om en till mäklare eller värderare från Hudiksvall 

kunnat medverka i studien då uppgifterna om användning av ekonomibyggnader skiljer sig i 

Hudiksvall jämfört med övriga orter då G. Vesterlind (personlig kommunikation, 9 mars 

2016) anger att det sällan finns några verksamheter i ekonomibyggnader. I de andra 

intervjuerna i Kapitel 4 nämns många olika verksamheter som förekommer i 

ekonomibyggnader. Utifrån egna observationer upplever dock författaren att det finns 

ekonomibyggnader som används till uthyrningslägenheter, som gårdsbutik, restaurang och 

framför allt att det finns en stor marknad för uthyrningsstall främst närheteten av Hudiksvall 

och Delsbo. 

 

Efter att ha kontaktat mäklare och värderare både via mail och via telefon stod det dock klart 

att de inte gick att finna fler som ville delta i studien. Argument som framförts från personer 

som tackat nej till att medverka i studien är att de inte är specialiserade på ekonomibyggnader 

eller att de inte har tid att avvara för en intervju.  
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För de föreslagna värdeområdena i denna studie kunde ingen exakt E-nivåfaktor beräknas då 

marknadsvärdet för normbyggnaden inte var känt. För att kunna beräkna E-nivåfaktorn hade 

förslagsvis marknadsvärdet för normbyggnaden behövt jämföras med medelvärdet av 

marknadsvärden för ekonomibyggnaderna i de föreslagna värdeområdena men detta var inte 

möjligt eftersom det inte heller finns så många rena försäljningar av ekonomibyggnader. 

 

 

5.2	Förslag	till	värdeområde	i	Norrköping	

Utifrån informationen som framkom under intervjuerna har ett värdeområde (Värdeområde 

1.1) kring Norrköping kunnat ritas upp, se Figur 3. Som vägledning har riktvärdekartan för 

industri (Bilaga C) studerats då det under intervjun med P-O. Skoog (personlig 

kommunikation, 5 april 2016) framkom att ekonomibyggnader i detta område oftast används 

som lager (vilket nämns i Kapitel 4.1.1). Gränsen till värdeområdet representerar var 

ekonomibyggnaderna beräknas sjunka i marknadsvärde och sträcker sig som längst ca 2,5 mil 

från staden baserat vad Skoog angett i intervjun i Kapitel 4.3.1. 

 

 
Figur	3.	Förslag	till	värdeområde	i	Norrköping.	Terrängkartan	vektor,		
©	Lantmäteriet,	Myndighet:	Lantmäteriet,	2016.		 	
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Vid större vägar går gränsen mellan 1,5-2,5 mil från staden med vägledning från 

riktvärdekartan för industri och intervjusvar. I den teoretiska bakgrunden, Kapitel 2.5, 

bekräftas att ett läge i närheten av kommunikationsleder är platser som ofta är eftertraktade 

för industrier (Ericsson & Hansson, 2008). I områden där det inte finns några större vägar går 

gränsen närmare staden utifrån informationen i Kapitel 4.3.1 där det anges att 

ekonomibyggnader som ligger längre från kommunikationsleder bör börja sjunka i värde ca 1 

mil utanför staden (P-O. Skoog, personlig kommunikation, 5 april 2016). 

	

	

5.3	Förslag	till	värdeområden	i	Söderhamn	

Utanför Söderhamn baseras ett värdeområde (Värdeområde 3.1) med högre E-nivåfaktor på 

marknaden för lager i kustområdet. Vid kommunikationsleder dras gränsen längre från 

kusten. I Figur 4 presenteras även förslag till ett värdeområde (Värdeområde 3.2) kring en 

ridskola som är belägen i stadens västra utkant. M. Åhman (personlig kommunikation, 19 

april 2016) tycker inte att det är fel att generellt utgå från marknadsvärden för industrier när 

värdeområden för ekonomibyggnader ska bestämmas (vilket nämns i Kapitel 4.1.2), därför 

har riktvärdekartan för industri i Söderhamn studerats, se Bilaga C.  

	

Figur	4.	Förslag	till	värdeområde	i	Söderhamn.	Terrängkartan	vektor,		
©	Lantmäteriet,	Myndighet:	Lantmäteriet,	2016.	 	
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I riktvärdekartan för industri finns idag ett område med hög I-nivåfaktor kring ridskolan där 

även handel förekommer. Detta område bör därför ha en hög E-nivåfaktor. Värdeområde 3.1 

bör ha en något lägre E-nivåfaktor med utgångspunkt från I-nivåfaktorn. Gränserna till 

Värdeområde 3.2 dras längre ut än gränserna för värdeområdet som representerar industri 

idag (se Bilaga C), då ekonomibyggnader oftast inte påträffas förrän en bit utanför staden. 

	

	

5.4	Förslag	till	värdeområden	i	Gävle	

Under intervjun med M. Åhman (personlig kommunikation, 19 april 2016) framkom att det i 

Valbo, från utkanten av Gävle till Sandviken finns en bra marknad för uthyrningsstall. Därför 

har ett värdeområde (Värdeområde 2.1) med högre E-nivåfaktor än omkringliggande mark 

ritats upp utifrån denna information (se Figur 5).  

 

	
Figur	5.	Förslag	till	värdeområden	i	Gävle	till	Sandviken.	Terrängkartan	vektor,		
©	Lantmäteriet,	Myndighet:	Lantmäteriet,	2016.	
	 	



 

 

  34 

Kring tätorten, längs kusten och industriområdena i Gävle ritas även ett värdeområde 

(Värdeområde 2.2) upp som bör ha en högre E-nivåfaktor. Med utgångspunkt från I-

nivåfaktor så bör E-nivåfaktorn i Värdeområde 2.2 vara högre än E-nivåfaktorn i 

Värdeområde 2.1. Då det inte bör finnas så många ekonomibyggnader kring hamnen och det 

stadsnära kustområdet görs bedömningen att Värdeområde 2.2 ska ges hög E-nivåfaktor då 

eventuella ekonomibyggnader bör vara attraktiva till industriändamål, exempelvis som lager, 

i detta område. I Värdeområde 2.3 som sträcker sig längre från staden än övriga områden bör 

E-nivåfaktorn vara lägre. 

 

	

5.5	E-nivåfaktor	

E-nivåfaktorn i Norrköping bör bli relativt hög i relation till de föreslagna värdeområdena i 

Söderhamn om I-nivåfaktorn jämförs med medelvärden från försäljningar av lantbruk och 

marknadsvärden för lager som redovisas i Kapitel 4.4.  

 

En jämförelse av I-nivåfaktorn och försäljningar av lantbruk visar att E-nivåfaktorn bör vara 

högre i områdena utanför Norrköping och Gävle än i Söderhamn, vilket även stärker 

argumentet som framkom i intervjun med P-O. Skoog (personlig kommunikation, 5 april 

2016) att marknadsvärdet för ekonomibyggnader ökar ju större städerna är och ju närmare 

städerna ekonomibyggnaderna är belägna. 

 

Bedömningen av E-nivåfaktorn är dock bara en grov jämförelse, för att bestämma en exakt E-

nivåfaktor måste en normbyggnad identifieras och denna måste sedan sättas i relation till 

övriga ekonomibyggnader. En sådan omfattande studie har dock inte varit möjlig inom ramen 

för detta arbete.  
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5.6	Fråga	1	

Hur kan ekonomibyggnader som inte används i aktiva lantbruk användas 

istället? 

 
Idag står en del ekonomibyggnader tomma och används inte annat än som förråd (G. 

Vesterlind, personlig kommunikation, 9 mars 2016). Detta tycks vara särskilt vanligt i 

områden som saknar goda kommunikationsleder. Dessa ekonomibyggnader har dock enligt 

intervjusvaren trots allt ett högre marknadsvärde närmare staden enligt Vesterlind. Detta kan 

bero på att människor ser en möjlighet att i framtiden använda ekonomibyggnaden till 

hobbyverksamhet, som häststall, eller till att hyra ut förvaringsplatser. Det visuella intrycket, 

den lantliga charmen, av en bostad med tillhörande ekonomibyggnad bör även kunna bidra 

till att köpare är beredda att betala för ekonomibyggnaden trots att de kanske inte kommer att 

använda denna och att den till och med realt kan generera ett negativt värde i det fall 

reparationer måste utföras.  

 

I resultatet anges vitt skilda användningar för ekonomibyggnader men vanligast utanför 

Norrköping är att lador och maskinhallar används som lager vilket nämns i Kapitel 4.1.1 (P-

O. Skoog, personlig kommunikation, 5 april 2016). Även i Gävleborg är lager i olika former 

vanligt förekommande som nämns av M. Åhman (personlig kommunikation, 19 april 2016) i 

Kapitel 4.1.2. Maskinhallar är en annan sorts ekonomibyggnad som kan användas som 

exempelvis verkstad  berättar Åhman i samma kapitel som nämndes ovan. P-O. Skoog 

(personlig kommunikation, 5 april 2016) anger även ett exempel där stall används som 

byggvaruhandel i Kapitel 4.1.1. A. Svensson (personlig kommunikation, 29 april 2016) 

bekräftar i Kapitel 4.1.4 att lager i form av förvaring av båtar och husvagnar är vanligt men 

ekonomibyggnader används även till övrig industri eller handel och det är främst lador och 

loge som anpassas till dessa ändamål. Svaren i intervjuerna avseende verksamheter i 

ekonomibyggnader är i huvudsak samstämmiga. Den vanligaste verksamheten i 

ekonomibyggnader, oberoende av ort, är att ekonomibyggnader används som lager. 

Ovanstående resonemang stödjer argumentet att marknadsvärdet för ekonomibyggnader 

påverkas av samma faktorer (t.ex. närheten till kommunikationsleder) som industrin.  
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När ekonomibyggnaden ligger enskilt på en fastighet finns det de som styckar av den del där 

ekonomibyggnaden är belägen eftersom denna kan ses som en belastning vilket påtalas av P-

O. Skoog (personlig kommunikation, 5 april 2016) i Kapitel 4.1.1. Detta kan leda till att 

fastighetsindelningen i framtiden kommer att ändras så att färre lantbruksfastigheter har 

ekonomibyggnader på sin mark och tvärt om, att ekonomibyggnader är belägna på egna 

fastigheter. 

 

I Gävleborg anger M. Åhman (personlig kommunikation, 19 april 2016) i Kapitel 4.1.2 att 

ekonomibyggnader används till att förvara båtar över vinterhalvåret, som uthyrningsstall, som 

hyreshus eller till handel vilket leder till att fastighetsägaren får en avkastning från 

ekonomibyggnaden. Åhman förklarar i Kapitel 4.3.2 att marknaden för uthyrningsstall är god 

i närheten av större ridhus och ridskolor vilket innebär att närheten till tätorten spelar mindre 

roll. I Thünens klassiska teori som beskrivs i Kapitel 2.1.1 framgår att närheten marknaden är 

en avgörande faktor för att bestämma fastigheters marknadsvärde (Sills & Caviglia-Harris, 

2009, refererar till Von Thünen, 1966). Detta bör för uthyrningsstall innebära att marknaden 

utgörs av större anläggningar för hästverksamhet. Det bör poängteras att uthyrningsstall kan 

vara den enda verksamheten på fastigheten men de kan även ingå som en del i ett lantbruk 

med övriga verksamheter. Frågan uppkommer då om uthyrningsstall som är en del i ett 

lantbruk med övriga verksamheter kommer att tillhöra ett passande värdeområde eftersom 

värdeområden för fulldriftsgårdar bör placeras där det finns kluster av större fulldriftsgårdar. 

Min åsikt är att detta ändå kommer att ge uthyrningsstall som är en del i lantbruk med övriga 

verksamheter ett rättvist taxeringsvärde då även dessa värdeområden kring kluster av aktiva 

lantbruk bör ha en högre E-nivåfaktor. 

 

Marknaden för hyreshus och handel bör vara städer och handelsområden. Efterfrågan på 

ekonomibyggnader som används till att förvara båtar bör öka i närheten av hamnar. Detta 

innebär att marknaden för ekonomibyggnader kan ha många olika utgångspunkter vilket leder 

till att många värdeområden kommer att behöva skapas för lokala marknader som influerar 

marknadsvärdet för ekonomibyggnader. 

 

I den teoretiska bakgrunden, Kapitel 2.5, anges att framtiden för lagerlokaler ser ljus ut och 

att mark kommer att behöva frigöras för logistik (Ekberg, 2013). I samma kapitel som nämns 

ovan anges att utrymmet som krävs för att inrymma ett lager kommer att minska i takt med 
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teknologins framsteg och att bland annat medelhöjden på inredningen för lager minskar 

(McKinnon, 2009). Istället för att bygga nya lokaler bör därför alla de ekonomibyggnader 

som står oanvända kunna utnyttjas till denna verksamhet. Fler borde informeras om denna 

möjlighet, både ägare av ekonomibyggnader samt potentiella köpare.  

 

	

5.7	Fråga	2	

Hur ska marknadsvärdet för ekonomibyggnader som inte används i lantbruk 

uppskattas vid värdeområdesindelningen inför taxering? 

 
Produktionskostnadsmetoden används idag då ekonomibyggnader värderas inför taxering 

vilket nämns i Kapitel 2.2 (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Utifrån svaren i 

intervjuerna i Kapitel 4.2.1 framgår dock att avkastningsmetoden är en lämpligare metod för 

att bestämma marknadsvärdet för ekonomibyggnader, då ekonomibyggnader ofta används till 

verksamheter som värderas med avkastningsmetoden (M. Åhman, personlig kommunikation, 

19 april 2016). Åhman nämner i samma kapitel som anges ovan att de ekonomibyggnader 

som inte används bör markeras som vakanta i modellen för att få ett korrekt taxeringsvärde. I 

samma kapitel som nämnts ovan anger dock M. Sundkvist (personlig kommunikation, 9 maj 

2016) att fastighetsägare även bör få ange om ekonomibyggnaden används som lager, till 

handel, som uthyrningsstall eller till övriga användningsområden. Avkastningsmetoden bör 

vara lämpligare än produktionskostnadsmetoden utifrån hur användningen av 

ekonomibyggnader ser ut idag, eftersom dagens användning av ekonomibyggnader innebär 

att många av dessa har någon form av avkastning. I takt med urbaniseringen kommer 

ekonomibyggnader enligt M. Åhman (personlig kommunikation, 19 april 2016) i större grad 

att behöva utnyttjas till industrier, handel eller som hyreshus vilket påpekas i Kapitel 4.1.2.  

 

Avkastningsmetoden är den vedertagna metoden för industrier och bör med framgång även 

kunna användas för ekonomibyggnader. Viktigt är dock att verksamheten i 

ekonomibyggnaden, speciellt om de är vakanta, anges så att inte en ekonomibyggnad inte får 

ett för högt taxeringsvärde vilket skulle skapa en orättvisa. Lika viktigt är att verksamheter i 

ekonomibyggnader som genererar en avkastning anges inför taxeringen för att de inte ska få 

ett för lågt taxeringsvärde vilket på samma sätt som ovan skulle skapa en orättvisa.  
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Värdeområdet som exempelvis presenteras i Figur 3 ritades upp utifrån svaren i intervjuerna 

och stämde relativt väl överens med det befintliga värdeområdet för industri utanför 

Norrköping (Bilaga C). Förslaget till ett värdeområde i Norrköping (Figur 3) stämde dock 

inte överens med riktvärdekartan för lantbruk i Norrköping där gränsen var dragen längre 

från staden där inga stora kommunikationsleder fanns i närheten, tvärt emot vad som 

framkommit i intervjun med P-O. Skoog (personlig kommunikation, 5 april 2016) i Kapitel 

4.3.1. Detsamma gäller även för de föreslagna värdeområdena i Gävle och Söderhamn. Detta 

styrker argumentet att marknadsvärdet för ekonomibyggnader bör påverkas av var de är 

belägna på liknande sätt som industrier. Värdeområden för industri bör därför kunna 

användas som vägledning vid en ny värdeområdesindelning för ekonomibyggnader utanför 

städer. Mindre värdeområden för industri inom tätorternas gränser bör inte influera 

värdeområden för ekonomibyggnader eftersom ekonomibyggnader oftast bör vara belägna 

längre utanför i synnerhet större städer, dvs. inte inom tätortens gränser. När värdeområden 

ska bestämmas bör dock värderare i området bidra med sin sakkunskap då det i denna studie 

framgår att förhållandena kan skilja sig åt i olika delar av landet. 

 

	

5.8	Fråga	3	

Hur påverkas marknadsvärdet för ekonomibyggnader som inte används i 

lantbruk beroende av läget?  

 
Ekonomibyggnader får enligt resultatet i studien (Kapitel 4) ett högre marknadsvärde när de 

är belägna närmare städer, kommunikationsleder, ridanläggningar, handelsområden och 

kustområden. Ekonomibyggnader får även enligt resultatet ett högre marknadsvärde om de är 

belägna utanför en större stad jämfört med en mindre.  

 

I Kapitel 4.3.3 anger dock G. Vesterlind (personlig kommunikation, 9 mars 2016) att åker- 

och betesmark får ett högre marknadsvärde då marken är belägen kring kluster av lantbruk, 

d.v.s. nära andra gårdar. Detta bör även kunna bero på att marken är bättre lämpad för att 

bruka som åker- eller betesmark i de områden där flera gårdar har samlats. För 

uthyrningsstall används betesmarken i verksamheten och ger en avkastning i form av de 

stallhyror som betalas. Marknadsvärdet för ekonomibyggnader i form av stall till hästar samt 
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åker- och betesmark tillhörande hästgårdar bör därför påverkas av liknande faktor när 

marknadsvärdet för dessa bestäms, detsamma gäller för aktiva jordbruk. 

 

Marknadsvärdet för ekonomibyggnader som används som lager inom industri påverkas dock 

främst av närheten till städer och lokala ”hot spots” vilket innebär att de inte påverkas av 

samma faktorer som åker- och betesmarken då marknadsvärdet bestäms. Resultatet tyder på 

att trenden går mot att fler och fler ekonomibyggnader används till dessa verksamheter som 

inte har någon koppling till jordbruket. Dagens värdeområdesindelning där 

ekonomibyggnader samt åker- och betesmark tillhör samma värdeområde överensstämmer 

därför inte med hur verkligheten ser ut idag.  
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6.	SLUTSATSER	
	

Slutsatser kommer kortfattat att presenteras i detta kapitel för att resultatet ska bli mer 

överskådligt. Därefter kommer rekommendationer att framföras till vilka fortsatta studier det 

kan finnas behov av inom området.  

 

 

6.1	Sammanfattade	slutsatser	

Utifrån resultatet i Kapitel 4, den teoretiska bakgrunden i Kapitel 2 och diskussionen i 

Kapitel 5 har följande slutsatser kunnat dras och de ger även svar på frågan hur 

indelningen i värdeområden bör ske då många ekonomibyggnader inte längre används i 

ett aktivt i lantbruk:  

 

 

I. Trenden går mot att ekonomibyggnader allt oftare används till industri, till 

handelsändamål eller som hyreshus. 

 

II. Ekonomibyggnader som är belägna utanför städer med en god konjunktur för 

industrier eller städer som växer i omfång kan indelas i värdeområden där gränserna 

till områdena dras där priserna för industrier förändras. Dessa områden bör ha en 

högre E-nivåfaktor än övriga områden. 

 

III. I områden där det finns stora ridhus, travbanor eller lantbruksskolor finns en god 

marknad för uthyrningsstall, värdeområden med högre E-nivåfaktor bör bestämmas 

kring dessa områden. 

 

IV. Uthyrningsstall som är en del i lantbruk med övriga verksamheter bör få ett rättvist 

taxeringsvärde då även värdeområden kring kluster av aktiva lantbruk bör ha en högre 

E-nivåfaktor. 

 

V. I områden nära kusterna används ekonomibyggnader ofta till att hyra ut båtplatser, där 

bör värdeområden med högre E-nivåfaktor bestämmas.  
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VI. Kring handelsområden utanför städer utnyttjar fastighetsägare ofta ekonomibyggnader 

till handelsändamål, värdeområden med högre E-nivåfaktor bör bestämmas för dessa 

områden 

 

VII. När värdeområden för ekonomibyggnader bestäms kan köpeskillingar för industri 

vara vägledande. Sakkunniga i varje geografiskt område bör dock alltid tillfrågas 

avseende förhållanden i deras verksamhetsområde. 

 

VIII. Avkastningsmetoden bör användas då ekonomibyggnader värderas inför taxering. 

Ekonomibyggnader som inte inrymmer någon verksamhet markeras då som vakanta 

och det är även viktigt att övriga verksamheter i ekonomibyggnader rapporteras. 

 

IX. Förändringen i användningen av ekonomibyggnader kan leda till att 

fastighetsindelningen kommer att ändras då det redan idag förekommer att marken 

kring ekonomibyggnader styckas av.  

 

	

6.2	Rekommendationer	

Syftet med arbetet var att påvisa en rättvisare taxering och en högre kvalitet i taxeringsvärdet 

för ekonomibyggnader som inte längre används i ett aktivt lantbruk. Med utgångspunkt från 

de slutsatser som dragits i detta arbete kan en rättvisare taxering och en högre kvalitet i 

taxeringsvärdet för ekonomibyggnader vara möjlig. Fler utredningar bör dock genomföras för 

att säkerställa att ekonomibyggnader i framtiden kommer att bli korrekt taxerade. Förslaget 

att använda avkastningsmetoden där fastighetsägaren får ange vilken verksamhet som 

förekommer i ekonomibyggnaden förutsätter att fastighetsägarna ärligt anger vilken 

verksamhet som ekonomibyggnaden inrymmer, i annat fall uppnås inte syftet att närma sig en 

rättvisare taxering av ekonomibyggnader. 

 

Ett av målen med arbetet var att utreda aktualiteten av dagens värdeområdesindelning för 

ekonomibyggnader som inte används i lantbruk. Detta mål anses uppnått då slutsatsen har 

dragits att marknadsvärdet för ekonomibyggnader ofta påverkas av andra faktorer än åker- 

och betesmark. Marknadsvärdet för åker- och betesmark påverkas av om de är belägna kring 

kluster av större lantbruk medan marknadsvärdet för ekonomibyggnader i större grad 
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påverkas av lokala marknader. Dagens värdeområdesindelning för ekonomibyggnader 

tillsammans med åker- och betesmarken bör därför inte längre vara aktuell. Inga vidare 

utredningar rekommenderas för att undersöka detta ytterligare. 

 

Det andra målet var att utreda hur ekonomibyggnader som inte längre används i lantbruk bör 

taxeras. Förslag på värdeområden har kunnat presenteras men de representerar bara ett fåtal 

områden även om tillvägagångssättet bör kunna tillämpas även för andra områden. Detta 

arbete bör därför kunna användas som en vägledning för hur ekonomibyggnader ska taxeras. 

För att bestämma gränserna för värdeområden i resten av Sverige bör det dock krävas att 

sakkunniga tillfrågas i alla Sveriges län. Rekommendationen är därför att en utredning 

genomförs där sakkunniga i alla Sveriges län tillfrågas om marknadsvärdet för 

ekonomibyggnader i deras verksamhetsområden. Detta bör ske vid varje allmän 

fastighetstaxering för lantbruk, dvs. var sjätte år. 
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Bilaga	A	
Värdeområden för jord och ekonomibyggnader i och utanför Söderhamn, Gävle och Norrköping 
2014-2016. Tillstånd har inhämtats från Skatteverket (Skatteverket, 2016-04-19 från 
https://www3.skatteverket.se/fa/fa_vo/secure/start.do?taxeringsar=2014&votyp=ekbygg). 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
  



 

 

 

 

Bilaga	B	
Frågor till intervjuerna: 

 

1. Vilka alternativa användningar av ekonomibyggnader har du påträffat? Industri, 
handel mm? 
 

2. Vilka användningsområden för ekonomibyggnader som inte längre används i lantbruk 
anser ni är vanligast i er kommun?  

 
3. Hur stor andel av alla ekonomibyggnader skulle du uppskatta att inte används aktivt i 

lantbruk? Hur stor andel används till kommersiella ändamål, industri mm? 
 

4. Vilka kategorier av ekonomibyggnader är det som har gjorts om till att användas till 
andra ändamål? Lador, maskinhallar, stall mm? 

 
5. Vad kan en ekonomibyggnad som inte används i lantbruket tänkas ha för 

marknadsvärde? och hur ska detta uppskattas? 
 

6. Anser ni att marknadsvärdet för ekonomibyggnader påverkas av närheten till vatten, 
kommunikationsleder, städer, näringslivet på orten?  På vilket avstånd ifrån städer 
börjar marknadsvärdet för ekonomibyggnader att sjunka? 
 

7. Var ska aktiva lantbruk vara belägna för att få ett högre marknadsvärde? 
 

8. Anser ni att marknadsvärdet för ekonomibyggnader påverkas av närheten till vatten, 
kommunikationsleder, städer, näringslivet på orten?  

 
9. I vilken utsträckning anser du att marknadsvärdet för ekonomibyggnader som inte 

längre används påverkas av närheten till tätorten? Ger närheten till städer en 
värdehöjande/värdesänkande effekt eller påverkar detta inte priset på fastigheten vid 
försäljning? 

  



 

 

 

 

 
Värdeområden för jord och ekonomibyggnader i och utanför Söderhamn, Gävle och Norrköping 
2014-2016. Tillstånd har inhämtats från Skatteverket (Skatteverket, 2016-04-19 från 
https://www3.skatteverket.se/fa/fa_vo/secure/start.do?taxeringsar=2014&votyp=ekbygg). 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
  



 

 

 

 

Bilaga	C	
Värdeområden för industri i Gävle, Söderhamn och Norrköping 2013-2018. Tillstånd har inhämtats 
från Skatteverket (Skatteverket, 2016-04-19, från 
https://www3.skatteverket.se/fa/fa_vo/secure/start.do?taxeringsar=2013&votyp=indmark).



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Bilaga	D	
Värdeområden för småhus i Hudiksvall år 2015-2017. Tillstånd har inhämtats från Skatteverket 
(Skatteverket, 2016-04-06, från 
https://www3.skatteverket.se/fa/fa_vo/secure/start.do?votyp=smahus&taxeringsar=2015). 

 

 



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Bilaga	E	
Scenariorapport för Norrköping, Gävle och Söderhamn. Skapad i Datscha. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Bilaga	F	
Försäljningar av lantbruk, statistik från Statistiska centralbyrån. Tillstånd har inhämtats från 
Statistiska centralbyrån (Statistiska centralbyrån, 2016-05-11, från 
http://www.scb.se/Statistik/BO/BO0501/2014A01F/BO0501_2014A01F_SM_BO41SM1501.pdf). 

 

 
 


