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Sammanfattning 

Lantmäteriet har annonserat intresse av hur andra utvecklade länder organiserar och 

utför sin fastighetstaxering och det är på uppdrag av dem som detta arbete utförs. Syftet 

med arbetet har varit att förbättra det svenska fastighetstaxeringssystemet genom att 

förse Lantmäteriet med en jämförande bild av den nederländska motsvarigheten.  

I Sverige har ett centralt system skapats som bygger på att Skatteverket har som 

uppdrag att utföra fastighetstaxering för hela landet. Fastighetstaxeringen sker i 

tidsperioder av sex år med en förenklad fastighetstaxering det tredje året. I 

Nederländerna är det istället en decentraliserad organisation av fastighetstaxering. Det 

är kommunerna som utför hela processen. De har även en central översiktsmyndighet, 

Waarderingskamer, som kontrollerar och säkerställer att kvalitén på taxeringsvärdet 

håller en bra och jämn nivå över hela landet. I Nederländerna sker fastighetstaxering 

årligen. Studien har avgränsats till att endast jämföra småhus och bostadshyreshus. 

Två metoder har använts i studien. En komparativ metod där en jämförelse mellan 

befintliga beskrivningar av respektive lands fastighetstaxeringssystem utförts, samt en 

intervjumetod med kvalitativa grunder och av semi-strukturerad form. Den komparativa 

metoden har besvarat den första och något större frågan ur frågeställningarna. 

Intervjuerna har primärt besvarat de två senare frågorna ur frågeställningarna. 

I Sverige används två värderingsmodeller, en för småhus och en för bostadshyreshus. 

Nederländerna har en och samma modell för samtliga bostadsfastigheter, däremot har 

kommunerna större möjlighet att utforma sina värderingsmodeller. Kommunerna kan 

välja ut egna egenskaper i sina modeller, men vissa punkter måste finnas med för att 

modellen ska vara godkänd. 

I Sverige är taxeringsvärdet tillgängligt för allmänheten, medan i Nederländera är det 

endast ägaren av fastigheten som får reda på taxeringsvärdet. Där har Sverige ett 

försprång med sitt system. Transparens är sannolikt en viktig del i ett taxeringssystem 

och bidrar till att förtroendet för taxeringsvärdet förbättras.  

Nyckelord: Fastighetstaxering, Fastighetsvärdering, Sverige, Nederländerna, 

Komparation, Taxeringsvärde, Massvärdering, WOZ-waarde.  



 

 

Abstract 

The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority, Lantmäteriet, is 

interested to see how other developed countries organizes and carry out their real estate 

property taxation. The study aims to improve the Swedish property tax system by 

providing Lantmäteriet with a comparative picture of the Dutch counterpart. 

Sweden has a system based on a national authority that has the mandate to carry out real 

estate valuation for the entire country. The assessed value is decided every sixth year, 

with a simplified assessment during the third year of the six year period. In the 

Netherlands, they have a decentralized organization of real estate assessment. The 

municipalities perform the entire process. They have a central authority, 

Waarderingskamer, which controls and ensures that the quality of the assessed value 

have a good and consistent level. The assessed value is decided every year. This study 

will only handle residential properties. 

The methods that are used are; a comparative method where the comparison between 

existing descriptions of each country's real estate property tax system is performed. This 

will answer one the first questions asked in the in the issue section. The other method 

that is used is interviews, it will be with qualitative grounds and will answer the second 

and third question of the issue section. 

In Sweden, there are two assessment models that is used, one for one-to-two family 

houses and one for residential apartments. As for The Netherlands, there is one model 

for all residential properties, although the municipalities are allowed to have different 

models for their assessments. It can differ from two municipalities in what characteristic 

that is used; however, there are some mandatory characteristics that they must apply to 

the model for it to be approved. 

In Sweden, the assessed value is available to the public, while in the Netherlands, only 

the owner of the property that can see the assessed value. Sweden has an advantage with 

this in its system, since transparency is likely an important part of a property tax system 

and helps to improve confidence. However, The Netherlands will soon go public with 

their assessed values. 

Key words: Real Estate Tax, Real Estate Valuation, Sweden, The Netherlands, 

Comparison, Tax assessment, Mass valuation, WOZ-waarde.  



 

 

Definitioner 

 

BKF Bruttokapitaliseringsfaktor. Visar kvoten för en fastighets 

marknadsvärde och bruttoavkastning. Ger fastighetspris per 

hyreskrona. 

BTA Bruttoarea. Samtliga våningsplans area. Begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas utsida. 

Hyreshus Även kallad flerbostadshus, är en byggnad med minst tre 

bostäder eller lokaler. I denna studie avses bostäder. 

K/T Köpeskillingskoefficient. Köpeskillingen divideras med 

taxeringsvärdet för en fastighet.  

NKP Nettokapitaliseringsprocent. Köpeskillingar normeras utifrån 

driftnettot. Hyresintäkter subtraherat med drift- och 

underhållskostnader. 

Småhus En byggnad som är avsedd att vara en bostad för en till två 

familjer. 

Taxeringsvärde Ett värde på en fastighet. I Sverige ska taxeringsvärdet 

motsvara 75 % av marknadsvärdet. Används bland annat för 

att räkna fram fastighetsskatten. 

WOZ Nederländernas benämning för taxeringsvärde. Ska motsvara 

100 % av marknadsvärdet.  

  



 

 

Förkortningar  

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FBL  Fastighetsbildningslagen SFS 1970:988 

FTF  Fastighetstaxeringsförordning SFS 1993:1199 

FTL  Fastighetstaxeringslagen SFS 1979:1152 

IVSC  International Valuation Standards Committee 

JB  Jordabalken SFS 1970:994 

SOU  Statens offentliga utredningar 
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 Inledning 1.

Sverige har ett välutvecklat system för fastighetstaxering, däremot är kännedomen om 

andra utvecklade länders fastighetstaxeringssystem begränsad. Detta kapitel behandlar 

bakgrund, syfte, mål och frågeställning samt avgränsningar med arbetet. Även en 

disposition finns med. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till arbetet grundar sig i att Lantmäteriet har annonserat intresse av hur 

andra utvecklade länder hanterar fastighetstaxering samt massvärdering. Anledningen 

till intresset för andra länders system är för att se om det finns något att ta lärdom av. I 

Sverige har Skatteverket hand om fastighetstaxeringen medan Lantmäteriet ansvarar 

bland annat för övergripande delar av förberedelsearbetet och därmed 

värderingsmodellerna (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Lantmäteriet har en 

stor kunskap kring fastighetsvärdering i Sverige som sträcker sig långt bakåt i tiden, 

speciellt när det gäller jord- och skogsbruksfastigheter (Lantmäteriet, u.å.). Denna studie 

sker på uppdrag av Lantmäteriet. 

Fastighetstaxering baseras ofta på värdet utav fastigheten, däremot finns även andra sätt 

att fastställa den. Enligt Connellan (2004) bygger det mer på att bedöma det 

sammanlagda värdet av mark, byggnader och förbättringar därpå snarare än på marken i 

sig. Det är det sammalagda värdet som oftast ligger till grund för fastighetstaxeringen 

och det är även fallet i Sverige där man värderar mark för sig och byggnad för sig 

(Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2013). Vid fastighetstaxering utförs en 

massvärdering istället för att värdera varje fastighet för sig. Detta är bland annat av 

praktiska och ekonomiska skäl (UN-Habitat, 2011). 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att förbättra den svenska fastighetstaxeringen och bidra till ett 

effektivare system. Målet är att tillföra Lantmäteriet med kunskap om det nederländska 

systemet, att visa upp likheter och skillnader som det svenska 

fastighetstaxeringssystemet kan dra nytta av.  
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Ur syfte och mål har följande frågeställningar tagits fram: 

1. Hur ser likheter och skillnader ut för fastighetstaxeringssystemen för småhus 

och hyreshus i respektive land och vad kan det bero på om de skiljer sig från 

varandra? 

2. Inom vilka användningsområden används fastigheters taxeringsvärde i 

respektive land och på vilket sätt används det idag och hur kan användningen 

förändras i framtiden?  

3. Hur påverkar ländernas olika förutsättningar utformningen av 

fastighetstaxeringssystemen?  

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsades mot Nederländernas och Sveriges system och modeller för att ta 

fram fastigheters taxeringsvärde. Lantmäteriet var angeläget om att I-länder skulle 

utgöra val av jämförelseland. Bland de länder som fanns med i våra förberedelser fanns 

bland annat Finland, Tyskland, Australien och Nederländerna. Att valet föll på 

Nederländerna var till stor del de likheter som finns politisk, ekonomiskt och socialt 

med Sverige. En annan viktig del i valet var vetskapen om att nederländare anses vara 

det folk som behärskar det engelska språket bäst av de länder i världen som inte har 

engelska som modersmål. Detta underlättade kommunikationen som krävdes med 

myndigheter i jämförelselandet. Arbetet har även avgränsats till att undersöka dagens 

användning av taxeringsvärdet och hur det kan tänkas utöka.  
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1.4 Disposition 

Studien använder den så kallade IMRaD-modellen, som innehåller följande kapitel: 

1. Inledning. Här ges en kort bakgrundsbeskrivning av ämnet samt redogörs för 

studiens syfte, mål och frågeställning samt de avgränsningar som görs. 

2. Teoretisk bakgrund. Här framställs den teoretiska bakgrunden kring ämnet. En 

översiktlig redogörelse om viktiga begrepp, tidigare forskning för 

fastighetstaxering, samt hur systemen ser ut i Sverige och Nederländerna 

skildras i detta kapitel.  

3. Metod. Metoddelen beskriver de metoder som används för att svara på studiens 

frågeställning och hur de är tillämpade. Etiska aspekter som medförs av 

metodval tas också upp. 

4. Resultat. Resultatdelen visar de resultat som studien erhållits genom metoderna. 

Denna del består dels av tabeller som förenklar redovisningen av jämförelsen 

men även förklarande text. 

5. Diskussion. I denna del diskuteras det resultat som studien medfört, även 

diskussion om hur arbetet har utformats efter metodvalen.  I detta kapitel finns 

även ett resonemang om förbättringar åt det svenska fastighetstaxeringssystemet.                                            

6. Slutsats. I denna del introduceras de slutsatser som skapats utifrån arbetets 

resultat.  

7. Förslag på fortsatta studier. I det avslutande kapitlet ges förslag på vidare 

forskning i ämnet.   
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 Teoretisk bakgrund 2.

I detta avsnitt behandlas tidigare studier inom området, även viktiga begrepp inom 

fastighetsvärdering förklaras övergripligt. Fastighetstaxeringen i Sverige och 

Nederländerna får en översiktlig genomgång. 

2.1 Tidigare forskning inom fastighetstaxering 

Det finns tidigare studier som rör just fastighetstaxering och massvärdering i andra 

länder. En av studierna är ett examensarbete skrivet av Storm och Westby (2013) på 

Högskolan i Gävle. Deras huvudområde handlar om fastighetstaxeringssystem i 

England och Wales och vad Sverige kan lära av dem. Syftet var att ge ett bidrag till 

utvecklingen av det svenska fastighetstaxeringssystemet. Resultatet i deras studie 

gällande England och Wales fastighetstaxering visar att dessa länder har två olika 

fastighetsskatter. De menar även att Sverige har flera saker att ta lärdom av när det 

gäller England och Wales fastighetstaxeringssystem, exempelvis när det gäller enkelhet 

att ta reda på hur fastighetsskatten används. Slutsatsen av deras arbete visar att Sverige 

lägger mer resurser på själva värderingsmomentet medan England och Wales istället 

lägger betydande vikt på beräkning och redovisning av skatten.  

I Nederländerna finns flera studier om det egna fastighetstaxeringssystemet, bland annat 

har Kattmahn och Kuijper (2016a) skapat en övergripande bild om hur 

fastighetstaxeringssystemet är uppbyggt. Bland annat förklarar de att övergången från 

ett fyraårigt omvärderingssystem till ett system som utför fastighetstaxeringsvärdering 

årligen ledat till ökade skatteintäkter för Nederländerna. 

I en masteruppsatts skriven av Baah Futa (2004) beskrivs vikten av att inhämta 

skatteintäkter genom fastighetstaxering. Bland annat förklarar han hur Sverige skiljer 

sig från många andra länder. Han menar att ofta sker taxering och användandet av 

skatten genom lokala myndigheter såsom kommuner. I Sverige är det istället primärt 

staten som inhämtar och använder skatten. 

Edlund (f.d. Vaskovich) (2012) utför i sin doktorsavhandling bland annat en jämförelse 

mellan Sveriges, Sloveniens och Vitrysslands fastighetssystem. I denna avhandling 

beskriver hon, bland annat, i detalj hur delar av det vitryska fastighetssystemet har 
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byggts upp. På så vis bidrar det med kunskap om, och vidareutveckling av, det vitryska 

fastighetssystemet. 

En artikel skriven av Kettani och Oral (2014) handlar om att utforma och genomföra ett 

fastighetsvärderingssystem. Systemet har utvecklats speciellt för provinsen Québec och 

har använts där de senaste tjugo åren. De förklarar bl.a. att fastighetstaxering är en 

utmärkt källa för skatter. Det är framförallt enkelheten i att lokalisera fastigheter som 

möjliggör att detta. De menar även att det finns en direkt koppling mellan 

fastighetsvärden och samhällstjänster i ett område, vilket motiverar fastighetstaxeringen. 

I en artikel skriven av Cho och Choi (2014) diskuteras frågan om Kina ska införa någon 

form av fastighetsskatt. De menar att det finns både fördelar och nackdelar om en sådan 

skatt skulle införas. Kinas nuvarande system är inte hållbart på grund av att 

markutbudet är begränsat. Författarna av artikeln menar att genom införandet av 

fastighetsskatt kan problemen med det begränsade markutbudet lösas, samtidigt som det 

skapar en inkomstkälla för kommunerna i Kina.   

2.2 Fastighetsvärdering 

Fastighetsvärdering är en typ av värdering där en fastighet är i huvudfokus och ska 

värderas. Enligt Kontrimas och Verikas (2009) finns två typer av fastighetsvärdering. 

De två är massvärdering och individuell värdering. Alla fastigheter är unika på det sättet 

att ingen fastighet är den andra lik. Med det menas att det inte kan finnas två fastigheter 

som är belägna på exakt samma ställe (Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2013). Detta 

gör att en fastighet inte går att flytta, utan endast ombildas eller nybildas enligt 

fastighetsbildningslagen (Fastighetsbildningslagen [FBL], SFS 1970:988, kap. 2, 1 §). 1 

§, kap. 1, Jordabalken säger att ” Fast egendom är jord” (Jordabalken [JB], SFS 

1970:994). I samma paragraf nämns även att all mark i Sverige är uppdelad i fastigheter 

(JB, SFS 1970:994, kap. 1, 1 §). På dessa fastigheter kan en eller flera byggnader och 

anläggningar finnas på marken (JB, SFS 1970:994, kap. 2, 1 §). 

När fastighetsvärdering är på tal finns det tre begrepp att utgå från: 

 Värdeteori (se 2.2.1) 

 Värderingsteori (se 2.2.2) 

 Värderingsmetoder (se 2.2.3) 
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(Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2013). 

2.2.1 Värdeteori 

Värdeteorin beskriver hur ett värde kan uppstå på en marknadsekonomi. Teorin utgår 

från det allmänna ekonomiska begreppet där utbud och efterfråga har en central roll 

(Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2013).  

För att ett värde ska uppstå på fastigheter måste det finnas: 

- Ett behov av fastigheten 

- En nytta med att ha fastigheten 

- Endast ägaren ska kunna disponera fastigheten 

- Fastigheten ska kunna överlåtas 

- Fastigheten ska vara en bristvara, den finnas i begränsad omfattning 

(Persson, 1994). 

De nämnda punkterna skapar tillsammans en grund för värdeteorin. De ger även 

uppfattningen av att värdet på en fastighet är starkt individanpassat. På en öppen 

marknad är det flera spekulanter som visar intresse för fastighetens speciella 

förutsättningar. Det gör att för den individ (eller företag) som anses ha mest nytta av 

fastigheten troligen värderar den högst därefter. Det är även denne individ som är den 

troliga köparen. Exempelvis kan en person ha ett högt affektionsvärde för en fastighet 

och medan en annan person inte har någon relation till den. Där av kan den förstnämnda 

vara beredd att betala mer. 

2.2.2 Värderingsteori 

Värderingsteorin kan beskrivas utifrån vilka förutsättningar som finns vid värderingen. 

Det finns två situationer vid en fastighetsvärdering: 

- Överlåtelsesituation 

- Innehavssituation 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 
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Om en fastighet skall värderas för en eventuell försäljning, benämns det som en 

överlåtelsesituation. Genom en försäljning kan fastighetsägaren byta fastigheten mot 

pengar (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Överlåtelsesituationen skapar 

begreppet ”marknadsvärde”, vilket Skatteverket använder vid fastställande av 

fastighetstaxeringen, nämligen 75 % av marknadsvärdet. Marknadsvärdet definieras på 

svenska som ”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” (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013, s.6). Skillnaden mellan marknadsvärde och det betalda priset 

är att marknadsvärdet är en uppskattning av värdet vid en försäljning, medan det betalda 

priset är ett konkret exempel på vad någonting kostar (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). 

Om en fastighet ska värderas utifrån förväntad avkastning är det en innehavssituation 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Vid en innehavssituation är ägaren till 

fastigheten inte intresserad av att sälja den. I stället ligger fokus på att undersöka 

framtida nettointäkter. Avkastningsvärdet beskrivs som nuvärdet av förväntade framtida 

nettoöverskott. Värdet används först och främst för fastigheter som ger avkastning som 

exempel bostadshyreshus (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 

2.2.3 Värderingsmetoder 

Det finns främst tre typer av värderingsmetoder för marknadsvärdebedömningar. Dessa 

tre är ortsprismetoden, nuvärdesmetoden och produktionskostnadsmetoden. 

Ortsprismetoden jämför värderingsobjektet med liknande jämförelseobjekt som tidigare 

sålts i närområdet. Nuvärdesmetoden behandlar värderingsobjektet utifrån förväntad 

avkastning för att sedan nuvärdesberäknas till värdetidpunkten. 

Produktionskostnadsmetoden beräknar återanskaffningskostnaden för ett objekt som ska 

värderas. Den ska även ta hänsyn till den värdeminskning som objektet genomgått på 

grund av ålder och slitage. Till dessa två ska även tomtmarken tillräknas (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2013). 

Ortsprismetoden innebär att bland genomförda fastighetsköp eftersöks de köp som avser 

fastigheter med egenskaper som bäst överensstämmer med värderingsobjektet (Persson, 

1994). Därefter analyseras jämförelseköpen, varvid köpeskillingar antingen kan 
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jämföras direkt eller ställas i relation till någon värdebärande egenskap såsom lokalarea, 

hyra eller befintligt taxeringsvärde. Hänsyn tas även till den värdeutveckling som skett 

mellan försäljningstidpunkten och värdetidpunkten (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 

2013). 

Inom ortsprismetoden, då jämförelseobjekt ska identifieras, måste dessa normeras för 

att kunna likställas (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). De tre vanligaste delarna 

av ortsprismetoden är bruttokapitaliseringsfaktorn (BKF), nettokapitaliseringsprocenten 

(NKP) och köpeskillingskoefficienten (K/T) (Persson, 1994).  

Vid användning av bruttokapitaliseringsfaktorn normeras köpeskillingarna till utgående 

bruttoårshyror för de berörda jämförelseobjekten (Persson, 1994). Utifrån beräkningarna 

erhålls ett fastighetspris per hyreskrona (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). NKP 

normerar istället köpeskillingarna utifrån driftnettot vilket innebär hyresintäkter minus 

drift- och underhållskostnader (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Dessa 

divideras sedan med köpeskillingen för att resultera i NKP (Persson, 1994). K/T passar 

bäst till allmängiltiga fastigheter och är inte rekommenderad vid värdering med unika 

objekt (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Värdet beräknas genom 

köpeskillingen dividerad med taxeringsvärdet, K/T. Det genomsnittliga K/T-värdet för 

jämförelseobjekten multipliceras sedan med det befintliga taxeringsvärdet för 

värderingsobjektet för att beräkna dess marknadsvärde (Persson, 1994). 

Nuvärdesmetoden, även benämnd som avkastningsmetoden, innebär att vid en 

avkastningskalkyl utförs en prognos för samtliga betalningsströmmar som innehavet av 

värderingsobjektet ger upphov till under en tänkt innehavstid (Eliasson & Norelid, 

2005). Kalkylen marknadsanpassas genom en analys och försöker efterlikna 

marknadsförväntningar avseende de parametrar som ingår i kalkylen (Lantmäteriet och 

Mäklarsamfundet, 2013). Kalkylresultatet erhålls som summan av det årliga driftnettots 

nuvärde samt nuvärdet av fastighetens restvärde vid kalkylperiodens slut (Eliasson & 

Norelid, 2005). Restvärdet utgörs av ett uppskattat marknadsvärde för fastigheten efter 

kalkylperiodens slut (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 
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2.3 Det svenska fastighetstaxeringssystemet 

I Sverige är de flesta fastigheter skattepliktiga, undantagsfallet är specialfastighet som 

exempelvis skolor, sjukhus och kyrkor (Skatteverket, 2008). Fastighetstaxeringens 

huvudsakliga uppgift är att ligga till grund för beskattning av fastigheter. Uppgifterna 

som finns i fastighetstaxeringen kommer primärt från fastighetsdeklarationen 

(Skatteverket, u.å.a.). Skatt för fastigheter har funnits ända sedan Gustav Vasas tid och 

det går att spåra ännu längre tillbaka i tiden (Skatteverket, u.å.b.). Taxeringsvärdet kan 

även användas till underlag för lån med fastigheten som säkerhet (Skatteverket, u.å.a.). 

Andra användningsområde är exempelvis som underlag åt försäkringsföretag eller vid 

kreditupplysningar (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). I Sverige har Skatteverket 

hand om fastighetstaxeringen medan Lantmäteriet ansvarar bland annat för 

övergripande delar av förberedelsearbetet och därmed värderingsmodellerna 

(Fastighetstaxeringsförordning [FTF], SFS 1993:1199, kap. 8, 1 §). Förberedelsearbetet 

börjar cirka tre år innan den allmänna fastighetstaxeringen (AFT) äger rum. Det innebär 

bland annat en kartläggning av fastighetsmarknaden, genomgång av 

värderingsmodellerna, insamling och utredning av ortsprismaterial m.m. (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2013). 

2.3.1 Taxeringsvärde 

Taxeringsvärdet för fastigheter i Sverige beräknas under årsintervaller (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). Dessa årsintervaller delas in i tre delar: Allmän 

fastighetstaxering (AFT), förenklad fastighetstaxering (FFT) och särskild 

fastighetstaxering (SFT) (Fastighetstaxeringslagen [FTL], SFS 1979:1152, kap. 1, 1 §). 

Dessa tre delar täcker in hela det svenska fastighetsbeståndet, men det är uppdelat på 

kategorier som erhåller nya taxeringsvärden skilda år. Vartannat år sker en AFT för 

någon av följande kategorier:  

 Lantbruksenheter 

 Småhusenheter 

 Hyreshus-, industri- och elproduktionsenheter 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 
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AFT sker vart sjätte år för en kategori, mellan de sex åren sker FFT under det tredje året 

(FTL, SFS 1979:1152, kap. 1, 7 §). Under de åren som varken AFT eller FFT sker för 

en kategori utförs endast SFT för de objekt som undergått en större förrändring, 

exempelvis större tillbyggnad eller totalrenovering (FTL, SFS 1979:1152, kap. 1, 8 §). 

Vid AFT skickar Skatteverket ut en fastighetsdeklaration till fastighetsägarna. När 

fastighetsägarna har svarat på den räknar Skatteverket ut ett taxeringsvärde för 

fastigheten som bland annat ligger till grund för fastighetsskatten (Skatteverket, u.å.a.). 

Förberedelsearbetet för en FFT utförs i mångt och mycket på samma sätt som AFT. 

Skillnaden är bland annat att taxeringen bygger på uppgifter som finns i 

fastighetstaxeringsregistret till skillnad från AFT där fastighetsdeklaration ligger till 

grund för taxeringsvärdet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Regelverket 

fungerar på samma sätt, med skillnaden att värderingsmodellen ändras vid allmän 

fastighetstaxering (Erik Rydelid, personlig kommunikation, 25 april 2016). 

I Sverige finns s.k. taxeringsenheter. Med det menas vad som ska taxeras var för sig i en 

fastighet (FTL, SFS 1979:1152, kap. 4, 1 §). En fastighet kan ha flera olika 

användningsområden. Exempelvis kan en fastighet vara ett boende, samtidigt som det 

finns en industriverksamhet där. Detta gör att fastigheten blir uppdelad i två 

taxeringsenheter (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Det kan också vara tvärtom, 

att flera fastigheter i samma ägares hand har samma användningsområde och då bildar 

en gemensam taxeringsenhet. För att egendom ska ingå i en taxeringenhet ska 

fastigheten ligga i samma kommun, ha samma ägare och ha lika skattepliktsförhållande 

(FTL, SFS 1979:1152, kap. 4, 3 §). Taxeringsenheter som är skattepliktiga ska ges ett 

taxeringsvärde. Taxeringsvärdet ska sammanbindas till en genomsnittlig värdenivå för 

det område fastigheten befinner sig i. Detta ska ske under andra året innan taxeringsåret 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 

Det finns en lag som primärt hanterar fastighetstaxering, nämligen 

Fastighetstaxeringslagen (FTL). Det finns även en förordning i form av 

Fastighetstaxeringsförordningen (FTF) som reglerar fastighetstaxeringen (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2013). Ur 6 § kap. 1, SFS 1979:1152 förkunnas att 

fastighetstaxering skall ske på grundval av fastighetens användning och beskaffenhet, 

därav fastighetskategorierna. För att uppfylla detta krav finns olika värderingsmodeller 

beroende på vad fastigheten har för ändamål. Exempelvis har småhus en 
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värderingmodell medan hyreshus har en annan (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 

2013). Utöver denna lagstiftning används även fastighetstaxeringsförordningen (FTF, 

SFS 1993:1199) för taxering av fastigheter i Sverige. 

2.3.2 Administrationen av svenska fastighetstaxeringen 

De senaste åren har Skatteverket genomgått en betydande omorganisation. I dagsläget är 

det främst fastighetsekonomer som arbetar med fastighetstaxering på Skatteverket. 

Även andra yrkeskategorier såsom lantmätare och fastighetsmäklare arbetar med 

fastighetstaxering (Erik Rydelid, personlig kommunikation, 25 april 2016) 

Skatteverket har det yttersta ansvaret gällande fastighetstaxeringssystemet medan 

Lantmäteriet bistår Skatteverket enligt fastighetstaxeringsförordningen (FTF, SFS 

1993:1199, kap. 8, 1 §). Varje år upprättas ett samverkansavtal. I avtalet finns alla 

arbetsuppgifter som olika parter har och vad som förväntas som resultat från dem. Detta 

är ett led i förberedelsearbetet som genomförs innan själva taxeringen startar (Erik 

Rydelid, personlig kommunikation, 25 april 2016). Eftersom taxeringsvärdet ligger till 

grund för fastighetsskatten är det viktigt att noga förberedelser sker. Allt från analyser 

av hur fastighetsmarknaden ser ut, till hur värderingsmodellerna ska utformas 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 

Skatteverket och Lantmäteriet tar även hjälp av externa aktörer vid förberedelsearbetet 

(Henrik Roos, personlig kommunikation, 3 maj 2016). Vilka aktörer som samarbetar 

beror på vilka krav som ställs vid den offentliga upphandlingen (Erik Rydelid, personlig 

kommunikation, 25 april 2016). Kraven som ställdes till den nuvarande parten var bland 

annat att de anställda skulle ha fastighetsekonomisk bakgrundskompetens och 

auktorisation från Samhällsbyggarna. De ska även ha kännedom om den lokala och 

regionala fastighetsmarknaden och goda kunskaper inom fastighetstaxering (Henrik 

Roos, personlig kommunikation, 3 maj 2016). De fyra senaste åren har myndigheterna 

haft ett samarbete med fastighetsvärderingsföretaget NAISvefa, där deras främsta 

arbetsuppgifter i förberedelsearbete är att bistå med värderingstekniker (Erik Rydelid, 

personlig kommunikation, 25 april 2016). 

I samband med förberedelsearbete sker en provvärdering för att undersöka om det blir 

ett relevant värde. I regel börjar förberedelserna tre år innan den allmänna 

fastighetstaxeringen äger rum. När förberedelsearbetet är färdigt skickar Skatteverket ut 
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taxeringsförslag eller fastighetsdeklaration till fastighetsägare (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). 

Om fastighetsägaren är missnöjd med Skatteverkets beslut kan denne hänföra ärendet 

till Förvaltningsrätten (Sveriges Domstolar, u.å.a). Är fastighetsägaren inte nöjd med 

beslutet som Förvaltningsrätten ger, kan denne överklaga till Kammarrätten (Sveriges 

Domstolar, u.å.b). Slutligen kan fastighetsägaren överklaga till Högsta 

förvaltningsrätten. Avgörande från Högsta förvaltningsrätten skapar ett prejudikat d.v.s. 

vägledning för hur andra domstolar ska tillämpa frågan. Alla ärenden tas inte upp i 

Kammarrätten eller Högsta förvaltningsrätten, bara de som har fått prövningstillstånd 

(Sveriges Domstolar, u.å.b; Sveriges Domstolar, u.å.c). 

2.3.3 Massvärdering i Sverige 

Vid massvärdering utförs värdering för flera fastigheter, detta sker under samma 

tidpunkt med väsentlig data, statistik och värderingsprinciper (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). Det är bland annat av praktiska och ekonomiska skäl som 

fastighetstaxering utförs i form av massvärdering istället för att värdera varje fastighet 

för sig (UN-Habitat, 2011). I Sverige finns olika värderingsmodeller beroende på vilken 

typ av fastighetskategori som ska värderas för fastighetstaxering (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). 

Vid värdering av småhus ska hänsyn tas till vad som anses vara normalt för området. 

Med det menas att det finns s.k. riktvärdesangivelser för att fastlägga ett enskilt områdes 

mark- och byggnadsvärde, d.v.s. värdenivå. Med hjälp av denna värdenivå, samt 

värdetabeller och andra värderingsregler, kan ett taxeringsvärde beräknas (Lantmäteriet 

& Mäklarsamfundet, 2013).  

Enligt 1 § i Skatteverkets författningssamling (SKVFS 2013:10) är en riktvärdeskarta en 

karta som täcker hela landet och visar gränserna mellan vårdområdena. Kartan fyller 

funktionen i värderingen genom att bestämma läget. Läget är trots allt den mest 

värdepåverkande faktorn vid värdering och taxering. Utöver områdets utbredning finns 

även normaltomtsvärdet samt den beräkningstabell som används för att beräkna 

byggnadsvärdet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 
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För småhus finns det värdefaktorer för tomtmark och byggnad. Dessa värdefaktorer är 

sådana som har en prispåverkande faktor på fastigheten vid ett 

marknadsvärdeperspektiv (Skatteverket, u.å.c). Några av dessa värdefaktorer har 

enskilda aspekter att ta hänsyn till, vilka indelas i klasser (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). 

För småhusens tomtmark finns fem värdefaktorer: 

 storlek 

 vatten- och avloppsförhållanden (sex klasser) 

 fastighetsrättsliga förhållanden 

 typ av bebyggelse (tre klasser) 

 närhet till strand (fyra klasser) 

(FTL, SFS 1979:1152, kap. 12, 3 §). 

För byggnader finns sex värdefaktorer: 

 storlek 

 ålder (två klasser) 

 standard (fem klasser) 

 byggnadskategori 

 fastighetsrättsliga förhållanden 

 värdeordning 

(FTL, SFS 1979:1152, kap. 8, 3 §). 

Vid fastställande av taxeringsvärdet skapas separata värden för tomtmark och ett enskilt 

för byggnad. Dessa redovisas även separat för fastighetsägaren, men skapar tillsammans 

det totala taxeringsvärdet (FTL, SFS 1979:1152, kap. 7, 8 §; FTL, SFS 1979:1152, kap. 

7, 9 §). 

För att beräkna fram ett värde för ett hyreshus används bruttokapitaliseringsmodellen. 

Bruttokapitaliseringsmodellen går ut på att jämföra hyresintäkter med drift- och 

underhållskostnader. Precis som för småhus används riktvärdeangivelser från 

riktvärdekartan vid beräkning av taxeringsvärdet. Även utgående hyra från 

fastighetsdeklarationen tas med (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). 
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Hyreshus anses vara en s.k. kommersiell fastighet. För beräkning av tomtvärdet vid 

kommersiella fastigheter spelar inte arean på fastigheten lika betydande roll som den 

kan tänkas göra vid småhus (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Anledningen är 

att tomtvärdet för kommersiella fastigheter sitter till stor del i vad som tillåts byggas på 

den, den byggrätt i kvadratmeter bruttoarea (BTA). Detta gäller för redan bebyggda 

såväl som obebyggda fastigheter. Vid beräkningen finns riktvärdeangivelser för både 

bostäder och lokaler angivet i kr/kvadratmeter för respektive byggrätt (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). 

Det finns tre värdefaktorer för byggnadsvärdet: 

 lägenhetstyp 

 hyra 

 ålder 

(FTL, SFS 1979:1152, kap. 9, 3 §). 

Likt beräkning av tomtvärdet finns det även riktvärdeangivelser från riktvärdekartan vad 

gäller byggnadsvärdet (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013).  

Även för hyreshus skapas separata värden för tomtmark och ett för byggnad som 

sammanläggs till ett totalt taxeringsvärde. Fastighetsägaren kan precis som vid småhus 

se taxeringsvärdet för tomtmark och byggnad separat (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2013). 
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Figur 1. Hur kommunerna och polderboards är utspridda. A visar kommuner medan B visar polderboards. 
Illustrationen är tagen från Kathmann & Kuijper (2016a) s. 50. 

2.4 Det nederländska fastighetstaxeringssystemet 

Nederländerna har tidigare haft tre myndigheter som utför fastighetstaxering. Detta 

upplägg har de idag lämnat och nu är det endast kommuner som utför 

fastighetstaxeringen (Kathmann, 2003). De andra myndigheterna kan fortfarande ta ut 

skatter baserat på fastighetstaxeringen från kommunerna. Nederländerna har idag årlig 

fastighetstaxering, innan detta hade de ett system som utförde värderingar vart fjärde år 

(Kathmann & Kuijper, 2016a). 

2.4.1 Allmänt 

Nederländerna har kust mot Nordsjön och gränsar till Belgien och Tyskland. Landet har 

en befolkning på cirka 16 miljoner människor (Europeiska unionen [EU], u.å.). Genom 

att granska figur 1 kan man se att Nederländerna geografiskt består av 393 kommuner 

och 24 polderboard (påminner om landskap i Sverige).  

Innan 1995 var det tre myndigheter som utförde enskilda fastighetstaxeringar i 

Nederländerna, dessa tre var kommuner, polderboards och den centrala 

skattemyndigheten. Deras värderingar låg till grund för sina egna beskattningar 

(Kathmann & Kuijper, 2015). I samband med införandet av lagen The Special Act for 

Real Estate Assessment fastslogs det att endast kommunerna ska utföra 
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fastighetstaxering (Marco Kuijper, personlig kommunikation, 3 maj 2016). De andra 

myndigheterna kan fortfarande ta ut skatter baserat på kommunernas taxeringsvärden 

(Kathmann & Kuijper, 2016a). 

2.4.2 WOZ-värde 

WOZ-värdet är Nederländernas taxeringsvärde (Kathmann & Kuijper, 2015). Det är de 

nederländska kommunerna som bestämmer taxeringsvärdet och detta görs årligen. 

Utförandet kontrolleras av en oberoende organisation som på nederländska heter 

Waarderingskamer (Horhammer, Ikikdag, Kathmann, Van Oosterom & Zlatanova, 

2014). WOZ-värdet beräknas för en viss tidpunkt, värdets referensdatum, som är satt till 

första januari före räkenskapsåret (Kathmann & Kuijper, 2015). Det är tänkt att visa 

marknadsvärdet på en fastighet och följer International Valuation Standards 

Committee’s (IVSC, 2003) princip: “The market value is the estimated amount for 

which an asset or liability should exchange on the valuation date between a willing 

buyer and a willing seller in an arm’s length transaction, after proper marketing and 

where the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion” 

(s.97) 

Taxeringsvärdet (WOZ-värdet) används för att räkna ut en mängd olika skatter som 

exempelvis avloppskatt och arvskatt (Horhammer et al., 2014). Ungefär 15.5 miljarder 

Euro (145 miljarder SEK) tas ut årligen genom fastighetsskatt i Nederländerna 

(Kathmann & Kuijper, 2016a). Det är viktigt är att ha i åtanke att alla försäljningar inte 

representerar WOZ-värdet (Kathmann & Kuijper, 2015). Vid fastighetstaxeringen vill 

kommunerna analysera försäljningspriser för att bedöma om det överensstämmer med 

marknaden. Det kan vara av intresse att titta närmare på objekten för att se om några 

större förrändringar skett på dem. Detta kan ske genom inspektion på plats eller begäran 

om kompletterande information (Marco Kuijper, personlig kommunikation, 3 maj 

2016). 

2.4.3 Administration för det nederländska fastighetstaxeringssystemet 

Waarderingskamer är en oberoende organisation som vägleder och granskar värderingar 

i enlighet med the Speacial Act for Real Estate Assessment (Marco Kuijper). Om 

kommuner inte uppnår minimikraven och missköter sig är det Waarderingskamer som 

agerar. Om kommunen fortsätter att missköta sitt uppdrag efter tillsägelsen kan det leda 



 

 

17 

 

till att finansministern i Nederländerna fråntar kommunen dess rätt att utföra 

värderingen och överlåter uppdraget till någon annan (Kathmann & Kuijper, 2016a). 

Waarderingskamer skapar en standard med riktlinjer att förhålla sig till vid värdering 

(Kathmann & Kuijper, 2016a). Dessa riktar sig till det underliggande arbetet, den 

interna förvaltningen samt den slutliga produkten nämligen värderingsresultatet 

(Kathmann & Kuijper, 2015). Ofta är det en avdelning på kommunens huvudkontor 

som utför uppdraget, emellertid finns det möjlighet till att överlåta uppdraget till privata 

aktörer (Kathmann, 2003). Eftersom inga formella krav på varken utbildning eller 

kompetens finns, behövs ingen licens för att tillåtas utföra uppdraget (Kathmann & 

Kuijper, 2016a). Kommunen är huvudansvarig för fastighetsvärderingen och det finns 

det krav enligt The Special Act for Real Estate Assessment, att kommunerna uppfyller 

minimistandard och därigenom förser sig med tillräckligt utbildad personal för arbetet 

med värderingen (Marco Kuijper, personlig kommunikation, 3 maj 2016).  

P.g.a. att det inte finns några formella krav enligt lag som reglerar hur anställda på 

kommunerna ska utföra arbetet, har Waarderingskamer bland annat satt upp riktlinjer 

för vad en anställd bör känna till och kunna kvalificera sig för (Marco Kuijper, 

personlig kommunikation, 3 maj 2016). De som uppnår dessa riktlinjer förs in i ett 

register för “marknadsvärderare”. Eftersom fastighetstaxering är en form av 

massvärdering i Nederländerna är det viktigt att det utförs av personer som har 

betydande kunskap i de berörda ämnesområdena. Exempelvis kan det vara personer 

med ekonomi-, statistik- eller datahanteringsutbildning (Kathmann & Kuijper, 2015). 

En annan myndighet som bistår i fastighetstaxeringsarbetet med information vid 

värdering av fastigheter är Kadaster (Janette Storm, personlig kommunikation, 28 april 

2016). Kadaster ansvarar för kartläggningen av landet och underhåller det nationella 

koordinatsystemet (Kadaster, u.å.). De är Nederländernas svar på Lantmäteriet i 

Sverige. Kadaster har ingen aktiv roll vid massvärderingen i Nederländerna, utan det är 

kommunerna, med hjälp av Waarderingskamer som ansvarar för den (Janette Storm, 

personlig kommunikation, 28 april 2016). Kadaster tillgodoser även kommunerna med 

geografisk data som berör fastigheter och vilka rättigheter de har (Janette Storm, 

personlig kommunikation, 28 april 2016). 
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2.4.4 Massvärdering i Nederländerna 

Fastighetstaxering i Nederländerna sker i form av massvärdering (Horhammer et al., 

2014). Enligt Kathmann och Kuijper (2015) finns det egenskaper som krävs för en att 

en värderingsmodell skall vara godkänd i Nederländerna (se bilaga A). Denna standard 

är tillgänglig för samtliga kommuner, eller de som fått uppdrag från kommunen att 

utföra värderingen (Kathmann & Kuijper, 2015). Kommunerna har emellertid möjlighet 

att modifiera sina värderingsmodeller utefter sina egna förhållanden (Marco Kuijper, 

personlig kommunikation, 3 maj 2016). Standarden är datoriserad vilket effektiviserar 

och till viss del säkrar att taxeringen blir korrekt oavsett var i landet det är (Kathmann & 

Kuijper, 2015). När kommunerna utför värderingen har de möjlighet att använda två 

metoder för att beräkna dimensionerna av fastigheten. Antingen använder de bruksarean 

eller bruttovolymen och får endast använda en av dessa för samtliga värderingar. “The 

sales comparison approach” (jämförbar med ortsprismetoden) är obligatorisk vid 

taxering av bostadsfastigheter (Marco Kuijper, personlig kommunikation, 3 maj 2016). 

Nederländerna har ett flertal register där de har sammanställt viss information 

(Kathmann & Kuijper, 2016b). Eftersom bruksarean finns med i basregistret och där 

registreras kontinuerligt, har kommunerna börjat använda den metoden mer frekvent 

den senaste tiden (Kathmann & Kuijper, 2016a). Ett annat register som används vid 

fastighetstaxering är ett register med geografisk data av fastigheter och vilka som äger 

fastigheterna. Det registret underhålls av Kadaster (Kathmann & Kuijper, 2016b).   

Utöver dessa register används även ett flertalet internetbaserade system för att hämta 

information från fastigheter på marknaden. Systemen är till hjälp för att ta reda på 

objektsegenskaper då detta anges vid marknadsföringen av fastigheten (Kathmann & 

Kuijper, 2016b). 

Förutom att använda datasystem och register samlar kommunerna även in information 

själva. För att införskaffa denna information använder de sig av att be fastighetsägarna 

skicka in och uppdatera informationen via webformulär. Det är bland annat information 

om vilken typ av bostad som finns på fastigheten och storlek på olika delar av 

tillhörande byggnad (Kathmann & Kuijper, 2016b).  
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Vid fastighetstaxeringen tas alltid antagandet att samtliga rättigheter till en fastighet 

endast tillhör en part. Det tas ingen hänsyn till om det är hyresgästen som betalar skatt 

istället för fastighetsägaren (Kathmann & Kuijper, 2016a). 

I Nederländerna anser de att kvalitén på informationen som används vid 

massvärderingen är av yttersta vikt (Kathmann & Kuijper, 2016b). De har valt att dela 

upp objektsegenskaper i två kategorier, en primär och en sekundär. De primära 

egenskaperna är sådana egenskaper som kan förändras om någon försvinner eller tillförs 

till fastigheten (Kathmann & Kuijper, 2016b).  

Primära egenskaper: 

 Typ av fastighet 

 Antal komplementbyggnader (exempelvis garage) 

 Storlek av tomtyta 

 Storlek av huvudbyggnad och komplementbyggnader 

 Byggnadsår av huvudbyggnad och komplementbyggnader 

 Information om byggnadsår och storlek för olika delar av huvudbyggnaden 

(Kathmann & Kuijper, 2016b). 

De sekundära objektsegenskaperna förändras utan att något försvinner eller tillförs till 

fastigheten. Exempelvis kan tid eller köparpreferenser ligga till grund till förändring. 

Sekundära egenskaper: 

 Underhållningsbehov av fastigheten (Ibland uppdelad på exteriör och interiör) 

 Kvalitetsegenskaper på fastigheten (Ibland uppdelad på typ av material som 

används och vilken standard som förväntas av ägare och potentiella köpare, t.ex. 

kvalitet på köksinredning) 

 Läget på fastigheten (närhet till allmän service eller eventuella bullernivåer i 

området) 

(Kathmann & Kuijper, 2016b). 
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 Metod 3.

Arbetet innefattar två metoder, den ena metoden är en jämförelse av befintliga modeller 

av fastighetstaxeringsystem i Nederländerna och Sverige, en så kallad komparativ 

metod. Den andra delen består av kvalitativa intervjuer där ett fåtal personer valts ut för 

att besvara ett frågeformulär efter semi-struktur. Valet av personer baserades på 

kunskap och erfarenhet inom området fastighetstaxering. För att studien inte skulle bli 

allt för omfattande föreslog Henrik Roos från Lantmäteriet att avgränsa jämförelsen till 

småhus och bostadshyreshus. Jämförelsen kommer primärt besvara arbetets första fråga 

och komplettera fråga två. De kvalitativa intervjuerna ska primärt besvara andra och 

tredje frågan samt komplettera första frågan. 

1. Hur ser likheter och skillnader ut för fastighetstaxeringssystemen för småhus 

och hyreshus i respektive land och vad kan det bero på om de skiljer sig från 

varandra? 

2. Inom vilka användningsområden används fastigheters taxeringsvärde i 

respektive land och på vilket sätt används det idag och hur kan användningen 

förändras i framtiden?  

3. Hur påverkar ländernas olika förutsättningar utformningen av 

fastighetstaxeringssystemen?  

3.1 Allmänt om jämförelse 

Lantmäteriet har i sitt uppdrag efterfrågat en jämförelse av andra 

fastighetstaxeringsystem. Valet att utföra en komparativ metod blev således självklart i 

detta arbete. Eftersom det i förväg undersökts om befintliga beskrivningar för båda 

systemen existerar, krävdes ingen insamling och sammanställning av 

taxeringssystemen. Enligt Ejvegård (2009) är det viktigt att vid valet att utföra en 

komparation veta att det som ska jämföras går att jämföra, så att det som verkar vara en 

jämförelse mellan två äpplen inte är en jämförelse mellan ett äpple och en pepparkaka 

istället. Vidare har Ejvegård (2009) punktat upp några saker som bör tänkas på vid en 

komparativ metod: 

 Använd enheter som troligtvis går att jämföra. 

 Såväl likheter som olikheter skall beskrivas. 
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 Generalisera vissa företeelser. 

Ejvegård (2009) ger ett exempel där man jämför två länders arbetslöshet. Då kan det se 

ut enligt följande: Skall en jämförelse av arbetslösheten i två länder äga rum, måste 

omräkning av arbetslösheten ske, detta för att det ska bli likvärdigt i de jämförda 

länderna. Om landet A räknar sin arbetslöshetsstatistik med de människor som satts i 

beredskapsarbete, och landet B inte gör det, måste detta tas med i beräkningarna. 

Beroende på hur länderna ser på saken kan A säga sig ha hög arbetslöshet medan B 

hävdar att de har låg. Samtidigt som det från ett tredje perspektiv kan tyckas att A har 

låg arbetslöshet och B har hög (Ejvegård, 2009). 

3.2 Genomförande av jämförelse 

För att kunna svara på den första frågan i frågeställningen krävs det en jämförelse 

mellan de två systemen. Det finns bra beskrivningar av båda ländernas system och dessa 

ligger till grund för jämförelsen. Informationen hämtades primärt från Lantmäteriet och 

Skatteverket, samt motsvarande myndigheter i Nederländerna. Den nederländska 

organisationen Waarderingskamer har publicerat en ”case study” om det nederländska 

systemet, denna var till stor nytta i jämförelsen mot det svenska systemet. För att inte 

enbart fastna vid skillnader togs även likheter med i jämförelsen. Exempel på en 

jämförbar del är beskrivningen av värderingsprocessen i Sverige respektive 

Nederländerna. Lantmäteriet & Mäklarsamfundets (2013) handbok 

”Fastighetsvärdering: Grundläggande teori och praktisk värdering” är en av de källor 

som användes för det svenska systemes beskrivning. De parametrar som valts för 

jämförelsen utarbetades allt eftersom mer information om systemen analyserades. 

Grunden har varit att parametrarna som tas med ska vara relevanta och skapa intresse. I 

den vetenskapliga artikeln Evaluating land administration systems- A comparative 

method with an application to Peru and Honduras skriven av Bandeira, P., Sumpsi, 

J.M. & Falconi, C. (2009) används en komparativ metod i en jämförelse mellan Perus 

och Honduras fastighetsadministration. Från den har inspiration hämtats för upplägget 

med tabeller till resultatet.  
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3.3 Allmänt om intervjuer 

Det ansågs att jämförelsen skulle leda till raka svar på likheter och skillnader i de flesta 

fall. För de situationer där det inte riktigt går att avgöra om det är likhet eller skillnad, 

eller ens jämförbart, valdes en kvalitativ intervjumetod. På så vis skulle de kvalitativa 

intervjuerna sekundärt komplettera jämförelsen, primärt skulle de besvara frågor som 

inte går att få ur en jämförelse. Anledningen till detta metodval var främst att besvara de 

frågor ur frågeställningen som en rak jämförelse skulle ha svårt att besvara. Det var 

även tänkt att komplettera och bekräfta uppgifter som framställts ur jämförelsen och se 

att de överensstämmer med de verkliga förhållandena. En annan av anledningarna var 

att skapa en fördjupad diskussion i ämnet, för att möjliggöra tillägg av en punkt som 

tidigare inte varit med i tankarna. Enligt Doody och Noonan (2012) ska valet av 

intervjumetod grundas utefter vad som skall belysas. En telefonintervju är ekonomisk 

och enkel att boka om vid förhinder. Samma skäl var applicerbart för intervjuerna i 

Nederländerna. Enligt flera studier finns fördelar med telefonintervjuer i jämförelse med 

traditionella intervjuer (ansikte mot ansikte). Bland annat är det är tids- och 

kostnadsbesparande, samtidigt som ett större geografiskt område kan täckas 

(Musselwhite, Cuff, McGregor & King, 2006). 

3.4 Genomförande av intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes med olika kontaktmetoder. De kontaktmetoder 

som användes var ansikte mot ansikte-, telefon- och skypeintervjuer samt svar via e-

post. En förutsättning som spelade en betydande roll var de geografiska 

omständigheterna. Studieorten är Gävle och där finns även Lantmäteriets huvudkontor. 

Henrik Roos som arbetar på Lantmäteriet har Gävlekontoret som utgångspunkt. Därför 

passade det väl att utföra den intervjun på kontoret då det var enkelt att bestämma 

datum och tid för intervjun. Erik Rydelid arbetar på Skatteverket i Stockholm. Det var 

där möjligt att åka ner till honom och utföra intervjun på plats, men av praktiska skäl 

valdes det att utföra en telefonintervju. Samtalen fokuserade på erfarenhet och expertis 

från sakkunniga inom området fastighetstaxering och massvärdering. Tanken var att 

intervjua en person som är mycket väl insatt i ämnet från Lantmäteriet och en från 

Skatteverket, dessa myndigheter är de som ansvarar för fastighetstaxering i Sverige 

(Skatteverket har huvudansvaret och Lantmäteriet är bundet enligt lag att bistå 
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Skatteverket med viss information). Kontakt togs även med motsvarande myndigheter i 

Nederländerna i en förhoppning om att personer med likvärdiga kunskaper om deras 

system fanns och hade möjliget att ställa upp på en intervju. Där visade det sig att de har 

en organisation som granskar och kontrollerar kvalitén på fastighetstaxeringen som 

utförs av kommunerna i landet, denna organisation heter Waarderingskamer. 

Nederländerna har även en motsvarighet till det svenska Lantmäteriet som heter 

Kadaster. För att få en liknande uppställning av intervjupersoner i Nederländerna 

skickades en förfrågan till Waarderingskamer och Kadaster. I förfrågan eftersöktes 

kompetenta personer som skulle kunna ställa upp i en intervju. Efter kort tid svarade de 

båda att de gärna medverkar samt bistå med annan användbar information till arbetet. 

Eftersom det även är kostsamt att ringa telefonsamtal utanför landets gränser valdes det 

att använda möjligheten till telefonsamtal över nätet, varpå Skype är ett utmärkt verktyg 

för detta. Tyvärr konstaterade Kadaster vid ett senare skede att de inte kunde medverka i 

en intervju på grund av att de har sådan liten del i processen. De gav emellertid svar via 

mail på vad de bistår med i taxeringsprocessen.  

3.5 Etik 

Vid genomförandet av studien krävdes hänsyn till vissa etiska aspekter. Vid 

intervjuerna skickades frågorna ut i god tid innan intervjutillfället. Innan studien 

publiceras kommer de personer som deltagit i intervjuer få ta del av materialet för att 

komma med önskemål om justeringar. Önskemål om anonymitet har respekterats och 

den information som givits kommer endast att användas i samband med denna studie. 

Alla uppgifter som behandlats i arbetet kommer endast att användas för examensarbetet. 
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 Resultat 4.

För att presentera resultat på ett följsamt sätt besvaras underfrågorna i den ordning de 

ställts. För att visa en tydlig jämförelse presenteras checkbox-tabeller som kompletteras 

med mer ingående beskrivning av vissa delar av resultatet. Resultatet togs fram med 

hjälp av en komparativ metod där beskrivningar om de båda ländernas system låg till 

grund. Utöver den komparativa metoden utfördes även intervjuer. De som intervjuades 

har betydande kunskaper inom området, varav två av dem är från Sverige (Lantmäteriet 

och Skatteverket) och en från Nederländerna (Waarderingskamer). Delar av intervjuerna 

har används i resultatet, för fullständiga svar se i bilagorna B, C och D. 

4.1 Hur ser fastighetstaxeringssystemen ut för småhus och hyreshus 

Det finns större skillnader vad gäller själva strukturen av hur ett taxeringsvärde arbetas 

fram samt vilka som utför vissa uppgifter. Nederländerna har likt Sverige genomgått en 

del förändringar i hur utförandet av fastighetstaxeringsvärdering går till. Under mitten 

av 1990-talet beslöt Sverige att använda en årlig värdering för fastighetstaxering (Erik 

Rydelid). Under samma period valde Nederländerna att gå ifrån att ha tre myndigheter 

som utför en egen värdering till att låta kommunerna i landet utföra värderingen och att 

de andra myndigheterna blev tvungna till att använda resultaten (Marco Kuijper). Till en 

början utförde kommunerna en fastighetstaxering över en fyraårsperiod. Detta har 

successivt frångåtts och sedan 2007 utförs en årlig process i att fastställa taxeringsvärdet 

som de benämner WOZ-waarde (Kathmann & Kuijper, 2015). Sverige valde redan vid 

2001 att frångå den årliga värderingen då det ansågs komplicera utförandet. Istället 

infördes åter igen en sexårig allmän fastighetstaxering med ett förenklat utförande det 

tredje året efter AFT ägt rum (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). Under dessa 

förändringar har Sverige fortsatt använda en central myndighet som utför 

fastighetstaxeringen, Skatteverket. Från det att Nederländerna övergick till att låta 

endast kommunerna utföra fastighetstaxeringen, har de årliga kostnaderna för systemet 

minskat från 190 miljoner Euro till dagens 150 miljoner Euro (ca 1,4 miljarder SEK) 

(Kathmann & Kuijper, 2015). Det kan ställas mot dagens kostnader för det svenska 

systemet som uppgår till 202 miljoner SEK (Erik Rydelid). Slår man ut detta på 

respektive lands hela fastighetsbestånd, 3,2 miljoner i Sverige (Erik Rydelid) och 8,5 

miljoner i Nederländerna (Marco Kuijper) kostar det i genomsnitt i Sverige cirka 63 
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SEK medan det i Nederländerna kostar cirka 163 SEK för att utföra fastighetstaxering 

på en fastighet, se tabell 1. Nederländerna har väldigt låg procenttal när det kommer till 

överklagande av taxeringsvärdet, mindre än 1 % överklagar varje år. Kostnaderna för 

överklaganden utgör cirka 25 % av dagens totala kostnad för fastighetstaxeringen 

(Marco Kuijper). 

Tabell 1. Organisation, administration och allmänt om fastighetstaxering i respektive land. 

ORGANISATION/ADMINISTRATION/ALLMÄNT SVERIGE NEDERLÄNDERNA 

Vem/vilka utför fastighetstaxeringen Skatteverket med hjälp 
av Lantmäteriet 

Kommunerna. De 
blir granskade av 
Waarderingskamer 

Hur ofta sker fastighetstaxeringen Vart sjätte år sker 
allmän 
fastighetstaxering 
(AFT) med förenklad 
fastighetstaxering 
(FFT) det tredje året 

Det sker på en årlig 
basis 

Vem ansvarar för taxeringens korrekthet Skatteverket Kommunerna 

Myndigheter inblandade Skatteverket och 
Lantmäteriet 

Kommuner, Centrala 
skattemyndigheten, 
Waarderingskamer, 
Kadaster m.f. 

Möjlighet att använda privata aktörer Delvis. Skatteverket 
kan hyra in 
värderingsspecialister 

Ja. Kommuner kan 
helt överlåta sitt 
uppdrag till en privat 
aktör. Kommunen är 
fortfarande 
huvudansvarig 

Kostnad för fastighetstaxeringen per fastighet 63 SEK (202 miljoner 
SEK delat på 3,2 
miljoner fastigheter) 

163 SEK (1,4 
miljarder SEK delat 
på 8,5 miljoner 
fastigheter) 

Förberedelse av fastighetstaxeringen Lantmäteriet utför 
förberedelsearbete där 
de bland annat 
säkerställer och 
insamlar information 
om 
fastighetsmarknaden. 
Detta sker tre år innan 
AFT 

Kommunerna 
arbetar kontinuerligt 
med förberedelser 
under hela året 

Primär användning av fastighetstaxeringen Skatteintäkt Skatteintäkt 

Skatteintäkter 31,3 miljarder SEK 92,7 miljarder SEK 

Taxering tillgänglig för allmänheten Ja Nej. Den planeras bli 
inom de kommande 
månaderna 
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Granskande myndighet Skatteverket Waarderingskamer 

Taxeringsvärdets uppskattning Marknadsvärdet. 75 % 
av detta sätts till 
taxeringsvärde 

Marknadsvärdet. 
100 % av detta sätts 
till taxeringsvärde 

Vem betalar fastighetsskatt Fastighetsägaren Den som disponerar 
frastigheten 

Hur sker insamling av data för 
fastighetstaxeringen ut 

Förutbestämda 
värdefaktorerer 
efterfrågas i en 
fastighetsdeklaration 
och ifylls av 
fastighetsägaren 

Vissa värdefaktorer 
är förbestämda men 
kommunerna har 
möjlighet att fråga 
efter specifika 
objektsegenskaper. 
Fylls i av 
fastighetsägaren 

Utbildningskrav för anställda inom 
fastighetstaxering 

Nej. Men de inhyrda 
har krav från 
Skatteverket att hålla 
en viss standard. Samt 
är det vid anställning 
ett krav på utbildning 
inom relevant område 

Nej. Men 
kommunerna ska se 
till att de som 
arbetar med 
fastighetstaxeringen 
har tillräcklig 
utbildning 

Utvecklare av värderingsmodeller Lantmäteriet Waarderingskamer 
sätter minimikrav. 
Kommuner har 
möjlighet att 
modifiera till viss del 

Möjlighet till andra användningsområden än 
skatt 

Ja. Banker, 
försäkringsbolag, 
värderingsfirmor m.m. 

Ja. Banker, 
försäkringsbolag, 
bedrägeridetektion 
m.m. OBS, det är 
endast 
fastighetsägaren 
som har tillgång till 
taxeringsvärdet. 
Varpå denne måste 
förse banker och 
försäkringsbolag för 
att använda som 
underlag. 
Undantaget för 
bedrägeridetektion 
där myndigheter har 
tillgång till 
taxeringsvärdet. 

Möjligt för fastighetsägare att överklaga 
taxeringsvärdet 

Ja. Inom fem år efter 
fastighetstaxeringsåret 

Ja. Inom sex veckor 
efter tillhandahållet 
taxeringsvärde 

Överklagande instanser Skatteverket, sedan 
domstol (tre instanser) 

Kommunerna, sedan 
domstol (tre 
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instanser) 

Straff vid felaktig fastighetsdeklaration Inga straff Inga straff 

Ortsprismetoden den metod som i Sverige används primärt i majoriteten av 

fastighetstaxeringsvärderingen (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013). I 

Nederländerna har man också valt att använda en form av ortsprismetod. Den fungerar 

på liknande sätt där jämförelser på sålda fastigheter i närområdet utförs (Kathmann & 

Kuijper, 2015). Under intervjun med Marco Kuijper, berättade han att vid värdering för 

småhus och hyreshus används en och samma modell, se tabell 2 och tabell 3. I Sverige 

sker detta med separata modeller för små- respektive hyreshus. Det finns olika modeller 

att använda sig av i Nederländerna och det skiljer sig mellan kommunerna i valet av 

modell (Marco Kuijper). 

Tabell 2. Upplägget för småhus i respektive land (notera att Nederländerna inte skiljer på småhus och 
bostadshyreshus). 

VÄRDERINGSMODELL 
SMÅHUS SVERIGE NEDERLÄNDERNA 
Vanligast 
värderingsmodell 

Ortsprismetoden Försäljningsjämförelsemetod 
(Ortsprismetoden) 

En värderingsmodell 
för hela landet 

Ja Delvis. Kommunerna kan välja olika 
aspekter att efterfråga 

Uppdelad värdering 
för mark och byggnad 

Ja. Dessa beräknas och 
redovisas separat för 
fastighetsägaren 

Ja. De beräknas separat men endast en 
klumpsumma redovisas för 
fastighetsägaren 

Värdeår Värdet för fastigheten två år 
innan allmän 
fastighetstaxering 

Föregående års värde på fastigheten (År 
2016 används värdet från 2015) 

Värdefaktorer Tomtmark: Storlek, vatten 
och avloppsförhållanden, 
fastighetsrättsliga 
förhållanden, typ av 
bebyggelse, närhet till 
strand. Byggnad: Storlek, 
ålder, standard, 
byggnadskategori, 
fastighetsrättsliga 
förhållanden, värdeordning. 

Primäregenskaper av tomtmark och 
byggnad: Typ av fastighet, antal 
komplementbyggnader, storlek på 
tomtmark, storlek av huvudbyggnad och 
komplementbyggnader, byggnadsår av 
huvudbyggnad och 
komplementbyggnader, information 
olika delars byggnadsår och storlek av 
huvudbyggnad och tilläggsbyggnader. 
Sekundäregenskaper av tomtmark och 
byggnad: Underhållsbehov av 
fastigheten, kvalité på byggmaterial, 
läget 

Används 
värdeområden 

Ja. Sverige indelas i sin 
helhet i värdeområden 

Delvis. Vissa kommuner använder 
värdeområden medan andra använder 
alternativ statistik 
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Ett exempel är att Amsterdams kommun har väldigt många bostadshus till skillnad från 

en kommun med mycket jordbruk. Av den anledningen kan valet av olika 

objektsegenskaper (eller värdefaktorer) skilja sig för att bättre passa in i en kommun 

som präglas av en viss typ av fastighet (Marco Kuijper). 

Det finns två alternativ för kommuner i Nederländerna att välja fritt mellan när boarean 

mäts. Den som väljs måste användas för samtliga objekt inom en fastighetskategori. 

Objektsegenskaper (eller värdefaktorer) som alltid ska finnas med är bland annat 

användbar golvyta, tomtstorlek och byggnadsår (Marco Kuijper). För det svenska 

systemet används skilda modeller för småhus och hyreshus, men dessa modeller gäller 

nationellt. Modellerna liknar varandra men skiljer sig i vissa avseenden (Erik Rydelid). 

Bland annat används ”närhet till strand” vid småhusvärdering, något som inte används 

vid hyreshus, se tabell 3 (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013).  

Tabell 3. Upplägget för bostadshyreshus i respektive land. 

VÄRDERINGSMODELL 
BOSTADSHYRESHUS 

SVERIGE NEDERLÄNDERNA 

Vanligast 
värderingsmodell 

Ortsprismetoden Försäljningsjämförelsemetod 
(Ortsprismetoden) 

En värderingsmodell 
för hela landet 

Ja Delvis. Kommunerna kan välja olika aspekter 
att efterfråga 

Uppdelad värdering 
för mark och byggnad 

Ja. Dessa beräknas 
och redovisas separat 
för fastighetsägaren 

Ja. De beräknas separat men endast en 
klumpsumma redovisas för fastighetsägaren 

Värdeår Värdet för fastigheten 
två år innan allmän 
fastighetstaxering 

Föregående års värde på fastigheten (År 2016 
används värdet från 2015) 

Värdefaktorer Tomtmark: Byggrätt 
anknuten till 
tomten(BTA) 
Byggnad: 
Lägenhetstyp, hyra, 
ålder, värdeområde. 

Primäregenskaper av tomtmark och 
byggnad: Typ av fastighet, antal 
komplementbyggnader, storlek på tomtmark, 
storlek av huvudbyggnad och 
komplementbyggnader, byggnadsår av 
huvudbyggnad och komplementbyggnader, 
information olika delars byggnadsår och 
storlek av huvudbyggnad och 
tilläggsbyggnader. Sekundäregenskaper av 
tomtmark och byggnad: Underhållsbehov av 
fastigheten, kvalité på byggmaterial, läget 

Används 
värdeområden 

Ja. Sverige indelas i 
sin helhet i 
värdeområden 

Delvis. Vissa kommuner använder 
värdeområden medan andra använder 
alternativ statistik 
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Sverige har enligt fastighetstaxeringslagen 2 § kap.5, fastställt att taxeringsvärdet ska 

motsvara 75 % av marknadsvärdet (FTL, SFS 1979:1152). Enligt statens offentliga 

utredning, SOU 2000:10 Fastighetstaxering precision, påverkansmöjligheter, 

individuella bedömningar, är det av säkerhetsskäl det valts att använda endast 75 %. 

Detta för att det finns en viss osäkerhet vid en bedömning av marknadsvärdet och där av 

bör en marginal användas som säkerhet. Nederländerna har i sitt system val att 

presentera ett hundraprocentigt marknadsvärde. Anledningen till det är att värdet ska 

vara så nära marknadsvärdet som möjligt (Marco Kuijper).  
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4.2 Inom vilka användningsområden används fastigheters 

taxeringsvärde? 

Både Sverige och Nederländerna använder framför allt taxeringsvärdet till att fastlägga 

skatter på fastighetsinnehav (Erik Rydelid; Marco Kuijper). Av det som framgår av 

figur 1, finns det ett flertal användningsområden för taxeringsvärden i Sverige. Förutom 

att ligga till grund för olika beskattningsformer, kan kommuner i Sverige använda 

taxeringsvärden när exempelvis tomträttsavgäld ska bestämmas eller vid försäljning av 

tomträtter. Bankväsendet i Sverige använder taxeringsvärdena vid belåning. När det 

gäller framtida användning av taxeringsvärden, menar Henrik Roos att ju bättre kvalité 

på det nuvarande systemet ju större förtroende får det hos allmänheten. Vid något skede, 

i takt med att samhället förändras kommer nya användningsområden skapas menar han. 

Erik Rydelid anser att myndigheter strävar mot att jobba mer med öppen data vilket gör 

det mer tillgängligt för privata aktörer. Han menar att privata aktörer har hört av sig och 

är intresserade av exempelvis värdeangivelser och värdeområden. Dessa företag har 

planer på att utveckla tjänster i vilka det ska finnas möjlighet att få information om olika 

Figur 2. Användningsområden för taxeringsvärden i Sverige. Illustrationen är inspirerad av en bild från Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet (2013) (s.236).  
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områden i Sverige. Tjänsterna är först och främst riktade mot privatpersoner som går i 

tankarna att bygga småhus.  

Från figur 2 syns det att Nederländerna har ett antal användningsområden för deras 

taxeringsvärde förutom beskattning. Flera av användningsområdena påminner om hur 

Sverige använder det. Likt Sverige har bankväsendet i Nederländera alternativet att 

använda taxeringsvärdet vid belåning (Marco Kuijper). Emellertid finns det områden 

som Nederländerna använder taxeringsvärdet annorlunda jämfört med Sverige. Största 

skillnaden som har visats är att de använder taxeringsvärdet som en bedrägeridetektor. 

Försäljningspriser jämförs mot taxeringsvärdet. Är skillnaderna stora bör det 

undersökas om det begås pengatvätt eller om fastigheten är feltaxerad. Det fungerar 

även som kvalitetskontroll (Marco Kuijper). Taxeringsvärdet anses vara 100 % av 

marknadsvärdet för en fastighet, och försäljningspriser meddelas till den centrala 

skattemyndigheten. Om försäljningspriset skiljer sig markant jämfört med 

taxeringsvärdet kan det vara intressant att kolla upp anledningen till det. På detta vis kan 

man upptäcka personer som begår skattebrott vid fastighetsaffärer (Marco Kuijper). En 

annan skillnad jämfört med det svenska taxeringsvärdet, är att man använder det 

nederländska taxeringsvärdet vid hyressättning av så kallad Social housing (Social 

Figur 3. Användningsområden för taxeringsvärden i Nederländerna. Illustrationen är inspirerad av en bild från 
Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2013) (s.236). 
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housing är när man hjälper resurssvaga människor med boende) (Marco Kuijper,). När 

det gäller beskattning så skiljer det inte avsevärt hur Sverige använder taxeringsvärden 

vid beskattning (Erik Rydelid; Marco Kuijper). I dagsläget är det svårt att hitta några 

nya användningsområden för taxeringsvärdet menar Marco Kuijper. Detta eftersom 

taxeringsvärdet endast kan ses av den som är ägaren till en fastighet. Däremot kan det 

inom en snar framtid komma till att förändras, då Nederländska myndigheter planerar 

att lansera en offentlig databas med taxeringsvärden. Först då kan eventuella nya 

användningsområden uppstå menar Marco Kuijper. 

4.3 Hur påverkar ländernas olika förutsättningar utformningen? 

Vid intervju med Marco Kuijper nämner han att en av de förutsättningar som legat till 

grund för valet av att ha en decentraliserad verksamhet delvis kan bero på att 

Nederländerna är ett tätbefolkat land. Han lyfter även fram att trotts att 

befolkningstätheten delvis påverkat valet att låta kommunerna utöva värderingen, 

istället för de centrala eller regionala myndigheterna, ska systemet fungera lika bra i ett 

mindre tätbefolkat land, exempelvis Sverige. 

Marco Kuijper ger även ett tydligt svar på varför de valt att ha just en decentraliserad 

organisation. Han förklarar under intervjun att kommunerna har kontroll på vad som 

händer i deras närhet, en stark lokalkännedom, som ger positiv effekt på 

taxeringsvärdet. Eftersom kommunerna finns placerade i samma område som de verkar 

i kan de enkelt finnas tillgänglig för kommuninvånaren om denne skulle ha frågor kring 

sitt WOZ-värde. Han menar att kommuninvånare är vana att i första hand vända sig till 

kommunen om de har frågor rörande myndigheter. Eftersom befolkningen är van att 

betala fastighetsskatt sedan lång tid tillbaka är det en bidragande faktor till i acceptansen 

av taxeringssystemet. Med det menar han att det aldrig var något problem att införa 

dagens WOZ-värde (taxeringsvärde) (Marco Kuijper). 

Likt Nederländerna anser Erik Rydelid och Henrik Roos, att den långa historian av 

fastighetstaxering i Sverige är en starkt bidragande orsak till dagens system och 

acceptansen av det. Vid intervjun med Henrik Roos lyfter han fram övergången till ett 

registerbaserat system under 1990-talet som en positiv händelse för svensk 

fastighetstaxering, något som Erik instämmer i under sin intervju. Erik Rydelid 

påpekade även möjligheten att ta in externa värderingsmän för utförandet av 
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fastighetstaxeringen är en stark egenskap i det svenska systemet. Ett ambitiöst regelverk 

ligger till grunden för fastighetstaxeringens utformning är även det en stark orsak till det 

svenska systemets styrka (Erik Rydelid). Historiskt sett har taxeringen fokuserat mer på 

vad som finns på en fastighet till skillnad från idag. Kring 1952 fanns det, bland annat, 

uppgifter om hur många äppelträd och djur det fanns på en fastighet. Detta hade högst 

troligt en funktion i eventuella ransoneringar vid händelse av krig (Erik Rydelid). Erik 

Rydelid berättar även att vid början av 1970 var det energikris i samhället. På grund av 

detta ställdes frågor vid 1981-års fastighetstaxering om fastighetsägares energivanor. 

Detta för att hålla reda på energianvändningen under en eventuell ny energikris. Detta är 

något som inte skulle fungera med dagens registerbaserade system (Erik Rydelid). 
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 Diskussion 5.

Genom diskussionsavsnittet ges en bild av vad resultatet har visat. Detta avsnitt kommer 

att staplas upp enligt frågeställningens rangordning där det förs en diskussion av de 

resultat som framställts. 

5.1 Metodval 

I detta examensarbete har två metoder används, en jämförelse och kvalitativa intervjuer. 

Dessa metoder valdes för att de ansågs kunna besvara arbetets frågeställning bäst. 

Författarna kan konstatera att valet av en jämförande metod försatte arbetet i en 

situation där det blev väldigt tidskrävande att gå in på djupet i det nederländska 

systemet. Det kan tyckas vara mer lämpligt att istället för en jämförelse mellan två 

fastighetstaxeringssystem, utföra en analytisk metod av ett fastighetstaxeringssystem. 

Det skulle skapa mer tid till ett djupgående arbete. Emellertid var uppdraget från 

Lantmäteriets att utföra en jämförelse. 

Intervjuerna var ett bra komplement till det insamlade materialet om varje lands 

fastighetstaxeringssystem. Visionen var från början att författarna skulle intervjua två 

personer från varje land som har betydande kunskap om respektive system. I Sverige 

fann författarna snabbt två experter som kunde besvara våra frågor, medan i 

Nederländerna tog det lite längre tid. Författarna hittade en sakkunnig i Marco Kuijper 

från Waarderingskamer. Det fanns även planer på att intervjua någon från nederländska 

Kadaster (motsvarar Lantmäteriet), eller någon från en kommun som arbetar med 

fastighetstaxering. Kadaster ansåg att Waarderingskamer kunde besvara frågorna bäst 

och ville därför inte delta. De halvdussin kommuner som kontaktades hänvisade 

antingen till Waarderingskamer eller så svarade de inte alls. Med detta i åtanke ansåg 

författarna att endast en intervju från Nederländerna skulle vara tillräckligt för att bevara 

forskningsfrågorna. Dessutom finns det ett flertal rapporter och artiklar om det 

nederländska systemet som stärker respondentens svar. Det hade emellertid varit 

intressant att intervjuat en person till och få den personens synpunkter. 

Ett problem med intervjuerna var framställandet av frågor. Såhär i efterhand kunde ett 

fåtal av frågor ha strukits och ersätts med andra frågor. Men det är svårt på förhand att 

veta vilka svar som möjligtvis kan ges och därför hade detta inte kunnat motverkas.  
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Komparation är en svår metod att tillämpa eftersom att det inte går att göra jämförelser 

med allt, metoden fungerar emellertid bra vid jämförelse av två likartade system från 

olika länder. Hade Nederländerna exempelvis använt fastigheters försäkringsbelopp 

som grund för fastighetstaxering hade det inte varit möjligt att utföra en jämförelse för 

framtagandet av taxeringsvärdet. Vid starten av examensarbetet gjordes en hypotes om 

att systemen skulle vara ganska snarlika varandra och därför användes metoden. Med 

facit i hand var det ändå rätt val, eftersom metoden kunde särskilja skillnader och 

likheter med systemen.  

Ett problem som har uppstått vid båda metoderna har varit språket. Det finns väldigt 

nyttig information om det nederländska fastighetstaxeringssystemet hos de 

nederländska myndigheterna. Dock är de mesta skrivet på nederländska vilket gör fakta 

svåranvänd. Försök gjordes att använda webbaserade översättningstjänster för att 

översätta materialet men resultatet hade för stor osäkerhet, vilket gjorde att det inte 

användes i arbetet. Lyckligtvis finns det ett flertal informationsrika rapporter skrivna på 

engelska om Nederländernas fastighetstaxeringssystem. 

5.2 Hur ser fastighetstaxeringssystemen ut för småhus och hyreshus? 

En av de mest märkbara skillnaderna mellan Sverige och Nederländerna är upplägget av 

fastighetstaxeringssystemet. Nederländernas decentraliserade system med en central 

övervakare är absolut något som skulle fungera i Sverige, liksom ett centralt system 

skulle fungera i Nederländerna. Helhetsuppfattningen är att de är två välutvecklade 

system med goda skäl att ha sin respektive utformning. 

Nederländerna har högre kostnader för sitt system. Men de är väldigt nöjda med 

produkten och betonar vikten av taxeringsvärdets aktualitet. Sveriges eftersläpande 

värdering kan i vissa fall vara missvisande, och i de fall ett felaktigt taxeringsvärde inte 

upptäcks kan tre till sex år förflyta innan det rättas. 

Att låta kommunerna utföra fastighetstaxeringsvärderingen kan i flera fall vara av nytta, 

bland annat som nämns av Marco Kuijper under intervjun, att kommunerna har koll på 

vad som händer och finns nära till hands för kommuninvånare. Utan en central 

myndighet som säkerställer att det inte sker några större olikheter i värderingen finns 

det stor risk för ojämna värden över landet och orättvis taxering åt båda håll. 
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Sverige har sedan lång tid valt att offentliggöra taxeringsvärdet för vem som helst som 

är intresserad av att veta det. Det gör inte Nederländerna i dagsläget men planer på att 

lansera det finns och det beräknas bli offentligt inom de kommande månaderna. Där har 

Sverige ett försprång i sitt system. Författarna tror transparens är en viktig del i ett 

taxeringssystem och bidrar till att förtroendet förbättras. Anledningen till det låga 

antalet överklaganden av taxeringsvärdet i Nederländerna tror författarna delvis beror på 

att det inte är offentligt redovisat. Det redovisas inte heller något separat värde för 

tomtvärdet och byggnadsvärdet. Dessa två punkter kan leda till att fastighetsägare i 

Nederländerna helt enkelt inte vet vad de skulle överklaga, då de inte har något att 

jämföra med. Författarna tror att i samband med lansering av offentliga taxeringsvärden 

kan det komma att öka överklaganden, och med det även kostnaderna. 

I Nederländerna används samma värderingsmodell för både småhus och hyreshus. Det 

kan vara en kostnadsbesparande metod att fastställa samma typer av värdepåverkande 

faktorer. Men det skulle samtidigt kunna vara missvisande om en viktig faktor för en av 

fastighetstyperna blir förbisedd på grund av det. Det är möjligt att Sverige skulle kunna 

värdera småhus och bostadshyreshus gemensamt, men eftersom byggnadsvärdet är av 

stor betydelse vid värdering av hyreshus till skillnad för småhus skulle det vara svårt att 

överföra den betydelsen i motsvarande form. 

När det kommer till värdepåverkande faktorer har Sverige en faktor för småhus som 

anger ”närhet till strand”. Det kan medföra betydliga skillnader i taxeringsvärdet 

beroende på om småhusfastigheten har nära till en strand eller inte. Att varken hyreshus 

i Sverige eller för den delen bostadshus i Nederländerna använder denna faktoren är 

intressant. Det kan tyckas att en sådan faktor bör finnas med i de flesta 

värderingsmodeller då intressenter gärna har nära till en strand enligt vår mening. 

Kommunerna i Nederländerna har själva möjlighet att modifiera värderingen för 

fastighetstaxering. Detta kan leda till oenhetlig fastighetstaxering och skapa problem. 

Exempelvis skulle en fastighet kunna få två olika taxeringsvärden beroende på vilken 

kommun den ligger i. Emellertid kan det vara positivt då det skapar konkurens mellan 

modellerna. Det leder till att kommuner kan utveckla och lära från varandras modeller 

genom att dela erfarenheter om vad som fungerar bra och mindre bra. Det finns även 

risker med decentraliserad organisation. Mindre kommuner kan få svårt i 

rekryteringsprocessen. Detta kan medföra att det inte finns samma krav på nyanställda 
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vid mindre kommuner, som det kanske finns hos de större kommunerna med mer 

resurser. Det ska poängteras att det finns möjlighet att i sådana fall lägga över processen 

på privata aktörer. Men inte ens det är helt riskfritt då det kan leda till att de privata 

aktörerna försöker vinsteffektivisera det hela. Det bör emellertid motarbetas med 

riktlinjer från en övervakande myndighet. 

Den årliga värderingen som genomförs i Nederländerna är i förhållande till den svenska 

tre- till sexåriga värderingen mer aktuell. Det svenska taxeringsvärdet kan inom loppet 

av ett par år bli inaktuellt på grund av snabba marknadsförändringar. Om värdet ska 

vara så aktuellt som möjligt finns det stor nytta av att ha en årlig uppdatering. Men då 

det svenska systemet inte har som uppdrag att precentera ett hundraprocentigt 

marknadsvärde, utan bara 75 %, finns det redan ett inbyggt säkerhetsskydd med 

felmarginal för uppskattningen.  

5.3 Inom vilka användningsområden används fastigheters 

taxeringsvärde? 

Det finns ett flertal likheter om hur länderna använder taxeringsvärdet. I Sverige och 

Nederländerna är taxeringsvärdets huvudsakliga användningsområde beskattning i olika 

former. Gällande användningsområden finns det fler i Sverige. Detta kan ha att göra 

med att i Sverige är taxeringsvärdet offentligt för alla, medan i Nederländera får endast 

fastighetsägaren reda på taxeringsvärdet. Det är troligt att det kan vara en bidragande 

orsak till varför det inte finns lika många användningsområden i Nederländerna. 

En annan intressant punkt är att i Nederländera använder de taxeringsvärdet som en 

bedrägeridetektor. En funktion som både upptäcker bedrägerier men även ger 

kvalitetskontroll. Det går att införa detta i det svenska systemet men frågan är om det 

finns någon större vinning i det. Självklart är det bra att upptäcka bedrägerier eller 

pengatvätt på detta vis, men då bör man göra en undersökning om det finns ett utbrett 

problem med detta i första hand. Samtidigt utför Lantmäteriet egna kvalitetskontroller 

på taxeringsvärdet, varpå det inte finns ett behov där heller. 

Det som är mycket intressant är att båda länderna anser att det finns potential till att 

utöka användningen, men eftersom det inte finns något specifikt uppdrag från högre 

instanser är det upp till marknaderna att avgöra hur den framtida användningen ska se 
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ut. Ingen kan specificera exakt vad denna framtida användning skulle kunna vara, mer 

än att det blir privata företag som på ett eller annat vis hittar en ny användning.  

5.4 Hur påverkar ländernas olika förutsättningar användningen? 

Av samtliga tre intervjuer gavs samma svar på vad de ansåg varit en viktig, förmodligen 

en av de viktigaste, förutsättning för utformningen av respektive 

fastighetstaxeringssystem. Det ansågs vara den långa historien av fastighetstaxering och 

därmed värdering av fastigheter som varit starkt bidragande till dagens system. 

Författarna är beredda att hålla med om denna åsikt, och finner ingen annan förklaring 

till den starka tillit som finns för systemen. 

Båda länderna använder lokalkännedom i sitt utförande av fastighetstaxeringsvärdering. 

Kommunerna i Nederländerna har en naturlig uppfattning om den lokala marknaden. 

Sverige har inte den naturligt utan anlitar istället experter som anses ha en god 

lokal/regional kännedom. Detta är en förutsättning för att värderingen ska bli så bra som 

möjligt. Frågan blir dock vad som är bäst lämpat. Det nederländska systemet kostar 

betydligt mer än det svenska. Samtidigt har deras taxeringsvärde högre aktualitet. 

Författarna anser att det inte är aktuellt att lägga ner större resurser för det svenska 

systemet då det varken finns efterfrågan på det eller ens en allmän debatt kring det. Det 

skulle även kräva en större administration kring fastighetstaxeringen. Både Skatteverket 

och Lantmäteriet skulle behöva göra omfattande rekryteringar.  

Erik Rydelid nämner under sin intervju att olika förutsättningar medfört alternativa 

användningar av det svenska systemet. Allt från äppelträd till energianvändning har 

efterfrågats under fastighetsdeklarationer genom åren. I dagens samhälle är detta saker 

som inte finns efterfrågade, men det är intressant att se vilken nytta ett 

fastighetstaxeringssystem kan ha för ett samhälle, särskilt under svåra perioder som 

tillexempel krig eller naturkatastrofer. 
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5.5 Förbättringar till det svenska fastighetstaxeringssystemet 

Det svenska och det nederländska systemet har många likheter med varandra. 

Författarna anser att det finns några delar som det svenska systemet kan dra lärdomar 

från det nederländska. En eventuell förbättring kan vara att undersöka andra 

värderingsmodeller. Det är bra med en homogen värderingsmodell, men det kan finnas 

fördelar med att ha olika modeller i olika delar av Sverige. Exempelvis kan Kiruna ha 

en modell som är specialiserad hur förhållandena ser ut just där.  

En annan eventuell förbättring kan vara diskussionen med andra länderna om systemen. 

Nederländerna deltar kontinuerlig på olika typ av konferenser, seminarier etc. Genom 

att delta vid sådana tillställningar granskar de fortlöpande sitt egna system samtidigt 

som de dra lärdomar av hur andra länder har byggt upp sitt system.  

Det går att utveckla det svenska fastighetstaxeringssystemet genom att skapa en 

oberoende organisation/myndighet som har uppdrag att granska värderingsförfarandet i 

Sverige. Fördelen med detta är att en organsation med helt nya ögon kan vägleda och 

granska värderingar samt säkerställa att värderingen sker i enighet med lagstiftningen. 
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 Slutsats 6.

Syftet med detta arbete är att förbättra den svenska fastighetstaxeringen och bidra till ett 

effektivare system. Målet är att tillföra Lantmäteriet med kunskap om det nederländska 

systemet, att visa upp likheter och skillnader som det svenska 

fastighetstaxeringssystemet kan dra nytta av. Nedan anges slutsatser på de frågor som 

ställts i arbetet.  

1. Hur ser likheter och skillnader ut för fastighetstaxeringssystemen för småhus 

och hyreshus i respektive land och vad kan det bero på om de skiljer sig från 

varandra? 

2. Inom vilka användningsområden används fastigheters taxeringsvärde i 

respektive land och på vilket sätt används det idag och hur kan användningen 

förändras i framtiden?  

3. Hur påverkar ländernas olika förutsättningar utformningen av 

fastighetstaxeringssystemen?  

6.1 Fastighetstaxeringssystemen 

De mest märkbara skillnaderna var bland annat att Nederländerna använder en 

decentraliserad organisation av fastighetstaxeringen medan Sverige utformar sitt system 

genom en central myndighet. Nederländernas system är mer kostsamt än det svenska, 

men frambringar mer pengar. Den troliga anledningen till detta bör vara att 

Nederländernas fastighetsbestånd är avsevärt större än det svenska. Nederländerna har 

även valt att använda en modell för samtliga bostadsfastigheter medan Sverige har 

separata modeller för småhus och hyreshus. Det är möjligt att det är för att både spara 

tid och pengar då värderingen utförs årligen, till skillnad från Sveriges sexårsperioder. 

6.2 Användningsområden 

Sverige har något högre transparens av sitt taxeringsvärde. Där av har ett antal fler 

användningsområden för taxeringsvärdet bildats i Sverige än vad det har gjort i 

Nederländerna. Nederländerna planerar att inom de närmaste månaderna offentliggöra 

deras taxeringsvärden. Det finns inga konkreta planer på att utöka 
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användningsområdena i framtiden för något av länderna. Det är istället upp till 

marknaden att styra användningen framåt. 

Nederländerna använder även taxeringsvärdet som bedrägeridetektor genom att jämföra 

det mot försäljningspriser. En något annorlunda användning som även fungerar som 

kvalitetskontroll. Sverige har ingen bedrägerikontroll men utför kvalitetskontroller. 

6.3 Förutsättningar 

Båda länderna har lång historia vad gäller taxering och värdering av fastigheter. Det är 

sannolikt den största anledningen till att de båda systemen är så pass utvecklade. 

Sverige skulle ha problem att efterlikna det nederlänska systemet och låta kommunerna 

utföra fastighetstaxeringen årligen. Detta då det krävs en omfattande rekrytering av 

personal. Något som kan vara svårt att mäkta med då det råder brist på kompetens i 

landet. 
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 Förslag till fortsatta studier 7.

Förslag till fortsatta studier gällande det svenska fastighetstaxeringssystemet kan vara 

att utföra en jämförelse mot IVS (International Valuation Standards). Nederländerna har 

tittat extra på hur Danmark och USA har byggt sina fastighetstaxeringssystem (Marco 

Kuijper), varpå en jämförelse mot dessa två system skulle vara intressant. Som nämnts i 

diskussionen kan det finnas fördelar att utföra en analytisk metod istället för en 

komparativ. 

Eftersom varken Sverige eller Nederländerna har några specifika mål med framtida 

användning av fastighetstaxeringen kan detta vara ett område att studera närmare. T.ex. 

en undersökning av vilka aktörer som aktivt använder taxeringsvärdet. Detta kan 

inskaffas genom en enkät med frågor. Där ges aktörerna möjlighet att besvara vad de 

anser om fastighetstaxeringens värde för deras verksamhet, samt om de har tankar eller 

idéer om hur taxeringsvärdet kan användas. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Minimikrav för godkänd värderingsmodell för bostäder i Nederländerna (Kathmann & 

Kuijper, 2015). 

The value of residential properties is primarily based on the results of a valuation 

model. The valuation model is not the same as the automated tools (software) that are 

used for the valuation, but it is the representation of the mutual ratio between the objects 

and the results thereof (model values). To ensure the quality of appraisals, this valuation 

model must at least meet the following quality requirements:  

- The minimum set of object characteristics (location, type of property, year, size of the 

home, plot size) is involved in the valuation model;  

- Additional object characteristics are involved in the valuation model when the value 

relevance has been obtained from the market analysis;  

- Sales prices of at least five years should be included in the valuation model while the 

system (accountability) should make the market development between date of sale and 

value reference date comprehensible;  

- The valuation model ensures correct mutual value ratios by involving at least 25 sales 

numbers in the determining of the model value. This requirement means that the 

valuation of properties in a defined group cannot be based only on sales prices within 

that group. Also an automated or interactive comparison with other types of residential 

properties, residential properties in another neighborhood etc. must be made. If it is 

verifiable that insufficient sales prices are available, a smaller number can sometimes be 

sufficient;  

- The valuation model is dynamic, this means that the valuation model works with a 

variable value reference date (thus the valuation model can also determine the value per 

January 1st of the following year);  

- The valuation model not only leads to new assessed values, but it is also functional in 

market analysis and the processing of complaints and appeals. The valuation model 

supports all the processes relevant for market analysis and appraisal;  

- The valuation model supports the explanation of the difference between the appraised 

value in relation to the value (calculated with this valuation model) on the previous 
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value reference date. For the acceptance of the value by the stakeholder, certainly in 

case of annual valuation, a justified difference in value compared to the previous year is 

of great importance, especially when the difference deviates from the "development 

trend";  

- The valuation model generates the valuation report with the selection of comparabble 

sales, which may be modified interactively (by selecting other comparable sales);  

- The valuation model supports the explanation of the difference between the appraised 

value in relation to (the appraised value and the sale price of) the comparable sales as 

selected by the valuation model;  

- The valuation model supports the explanation of the difference between the appraised 

value in relation to (the appraised value and the sale price of) randomly (by the 

stakeholder) selected other properties;  

- The appraised values are rounded to a level consistent with the accuracy of the 

valuation. The value is rounded down to units of at least € 1000. The rounding pertains 

to the assessed value (final value);  

- 35 -  

- The valuation model is consistent, which means that when two residential properties 

differ with respect to one characteristic used in the model, there will always be an 

expected difference in the assessed value. The consistency furthermore means that the 

valuation model ensures the overall value ratios, but also that the value impact of 

"changes" of a residential property match the expectation.  
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Bilaga B 

 

Intervju med: Erik Rydelid 

Yrke: Verksamhetsutvecklare 

Arbetsgivare: Skatteverket 

Intervjuas av: Anton Zetterquist och Jeff Wijesinghe 

Plats: Telefonintervju 

Tid: 25/4-16, 13:00 

 

Intervjun kommer behandla frågor om det svenska fastighetstaxeringssystemet. 

Frågorna kommer att avgränsas och enbart röra Sveriges och till viss del 

Nederländernas system för att ta fram fastigheters taxeringsvärde för småhus och 

bostadhyreshus.  

Intervjun kommer vara semi-strukturerad där möjlighet till följdfrågor finns. Den 

planeras vara cirka en timme lång. Innan examensarbetet publiceras kommer de 

personer som deltar i intervjuer få ta del av materialet för att komma med önskade 

justeringar. En förfrågan om inspelning kommer göras i samband med 

intervjutillfället. Detta för att förenkla bearbetning av intervjumaterialet. 

Önskemål om anonymitet och ingen inspelning kommer att respekteras. Den 

information som ges under intervjun kommer endast att användas i samband med 

denna studie.  

 

Frågor 

1. Vilka jobbar med fastighetstaxering hos er? Vad krävs det för 

utbildning? 

 

Vi har genomgått en stor omorganisation de senaste åren, vi har fått rekrytera nya 

handläggare och i huvudsak har tyngdpunkten legat på fastighetsekonomer. Vi har 

inte så många jurister. Vi har även en äldre stam sedan tidigare som jobbat med 
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fastighetstaxering. Så det är blandad kompetens. Men som sagt, fokus ligger på 

fastighetsekonomer vid rekrytering. Vi har mäklare och lantmätare, lite blandat så. 

 

2. Har de som utför värderingen någon särskild utbildning? 

 

Skatteverket har yttersta ansvaret men lantmäteriet ska ju bistå skatteverket 

enligt fastighetstaxeringsförordningen. Då upprättas årligen ett samverkansavtal 

där det talas om vad som förväntas levereras. Detta är ju förberedelsearbete innan 

själva taxeringen börjar. Sedan upphandlar vi också värderingsteknisk kompetens 

genom ramavtal hos olika värderingsföretag. Nu har vi arbetat med NAISvefa de 

senaste fyra åren. Då har de ett antal värderingstekniker som samverkar i 

förberedelsearbetet. Där ställer vi ju krav under upphandling. Att de ska ha 

fastighetsekonomisk kompetens genom auktorisation från Samhällsbyggarna, eller 

motsvarande värderingstekniska kunskaper. De ska ha kännedom om den lokala 

och regionala fastighetsmarknaden och goda kunskaper inom fastighetstaxering. 

 

3. Vad skulle du säga är den svenska fastighetstaxeringsystemets styrka 

och svaghet? 

 

Beror på vad man syftar på. Men styrkan kan vara ordningen, vi har en väl 

samverkan med Lantmäteriet och Skatteverket. LM har sådan bra kompetens och 

framförallt på IT-sidan där de uppdaterar och underhåller. Vi har även ett 

ambitiöst regelverk, värderingarna ska bli så bra som möjligt. Och just att vi anlitar 

värderare utanför myndigheterna är också en styrka så att man får expertis och 

inte en skrivbordsprodukt. En annan styrka är den långa erfarenheten vi har, 

sedan 1810. Vi har även hög acceptans för fastighetstaxering i samhället, både 

bland externa användare och fastighetsägare. En svaghet är att det urvattnas lite 

bland då mycket är förtryck och förenklat idag jämfört med för några år sedan. 

Kunskapen försvinner lite när man inte behöver egna sig så mycket till det. Idag 

skickar man SMS och får det klart, och då tappar man kunskap och samtidigt som 

engagemang och intresse är inte så stort idag. Detta gäller dock generellt i 

samhället. En annan styrka är att systemet är relativt följsamt mot 
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prisförändringar eftersom man var tredje år taxerar de flesta taxeringstyperna 

(lantbruk och småhus bl.a.). Det är ju lite vad man är ute efter, uppdragsgivaren 

har inte kommit med några direkta direktiv. Man kan förfina enormt. Några saker 

dock är att de system vi har idag är gammalt. Regelverket kommer från långt bak i 

tiden, då en annan verklighet varade. Värderingsmodeller på småhus tillexempel 

då den tidigare var mycket mer detaljerad blankett med många frågor. Nu är det ju 

hur man avgränsar i fastighetstaxeringssystemet. En del är reglerad i lag men 

skatteverket har stor frihet att forma reglerna, där har man kanske inte hängt med. 

Vi har väl en vid småhus en värderingsmodell som inte riktigt funkar idag, men det 

skulle kosta för mycket att göra om det. Vi skulle kunna taxera småhus mycket 

bättre, men då måste man gå så långt att varje fastighetsägare skulle lämna 

deklaration, och det är inte görligt idag och finns ingen efterfrågan på det. Man är 

nöjd från stadsmakternas sida. Ålderdomligt till vissa delar är en svaghet. De finns 

även de som tycker att det är krångligt, men det är rent allmänt att vi är bekväma 

och lata. En svaghet är att vi har en eftersläpning, när vi tar fram nivån ska det vara 

två år före taxeringsåret, det kan ha hänt en del på de åren. Ibland kan de vara 

väldigt höga de åren före taxeringen och sedan faller de ner. Nu är det svårt att lösa 

men det är väl en brist (det går åt två håll). Det är oerhört svårt att förklara vad 

marknadsvärdet är för folk. De vill ju ha taxering på 75 % av vad de köpt 

fastigheten för men det är inte alltid vad som taxeras för. 

 

4. Varför har man valt att använda AFT, FFT och SFT? Hur har det 

fungerat de senaste åren med det upplägget? 

 

Går man tillbaka till 1810 hade man vart tredje eller femte, det har varit olika, man 

hade bara allmän och särskild. Den särskilda ska ju beakta vad som hände emellan 

(nybygge eller dylikt). Så höll man på fram till 1996 eftersom det blir väldiga 

tröskeleffekter på 5-6 år mellan varje taxeringen. Då hade man omräkning och vid 

taxering hade man basvärde som skulle räknas om varje år. Men man konstaterade 

att det var en förenklad modell som gav dåliga värden. Man kunde inte ta hänsyn 

till alla småorter och marknader. Man kom då på att göra en förenklad mitt mellan 

två allmänna. De förenklade fungerar på samma sätt med förarbete. Men man 
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ändrar inte på regelverket utan behåller samma upplägg. Det är då vid de allmänna 

man ändrar värderingsmodell. Det fungerar väldigt väl de år som haft det här.  

 

5. Hur bra är träffsäkerheten för taxeringsvärdet? 

 

Spännande fråga! Där har vi ju undersökt med externa användare som är nöjd med 

träffsäkerheten som redovisas. Vi har ju ett regelverk inför varje taxering, 

föreskrifter för förberedelsearbetet där Lantmäteriet ska genomföra kontroller för 

att se att vi landar på 75 %. Och i stort sett gör vi ju det. Lantmäteriet tittar på 

försäljningar 3-4 år före, alla köp som är representativa används och laddas in i ett 

system. De jämförs då med de tänkta nya taxeringsvärdena. Man försöker då ställa 

in så att det landar på 75 % av marknadsvärdet. De kanske inte är så i alla 

värdeområden, det kan bero på olika faktorer, men på större aggregerad nivå som 

kommuner eller län, så brukar man landa för småhus på 75 %. Man går mot att 

värdera slott och koja för småhus till nästan samma värde eftersom vi har ett bra 

ortsprismaterial. Vi har ju gjort oss av med en del mätkriterier. Bland annat 

förenklat och tagit bort massa frågor. Det gör det ju svårt att märka ut de som 

sticker ut värdemässigt.  

 

Hyreshus är det dock lite svårare då det är väldigt få köp. Där jobbar man mycket 

med marknadsväderbedömningar med avkastningsmodell och jämför och 

kalibrerar för att hämna någorlunda. De försöks ställa in till ett tänkt 

marknadsvärde och 75 %. Det var stora problem till taxeringen 2010 då inga 

förvaltningsobjekt såldes under finnanskrisen 2008. Sedan är det ju ofta 

paketering, där man säljer bolag istället för objekt. Teknikerna får då istället 

uppskatta markandsvärdet med hyresavkastning och direktavkastningskrav. 

 

6. Varför är det viktigt med fastighetstaxering? Vad används det till mer 

än skatt? 

 

Jag har en väldigt bra bild som jag kan maila till er. Det finns i 

bostadstaxeringsutredningens betänkande. Jag mailar pp-bild som visar då fysisk 
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planering försäkring beskattning. Även som underlag i vissa sammanhang. 

Ytterligare vad det används till. Vi har ju tillgång till SOU utredningen. 

Bankföreningen har skrivit en hel del om varför de tycker att det är viktigt med 

fastighetstaxering för bostäder framför allt. Den kan man ta del av och se på.  

 

7. Hur vill man utveckla fastighetstaxeringsystemet i Sverige och 

användingen av den? 

 

Vill öka registerbaserad fastighetstaxering, detta för att undvika kontakt 

fastighetsägare. Man vill helt enkelt ha så lite kontakt med fastighetsägaren som 

möjligt. Man vill förenkla det nuvarande taxeringssystemet. Detta kan göras genom 

att hitta nya värdefaktorer och släppa insidan av byggnaden.  Exempelvis ha 

värdefaktor sjöutsikt utan att behöva åka dit och kolla. Sjöutsikt är en väsentlig 

värdefaktor och kan inte kontrolleras. Exempelvis kan ett hus vara 185 m från 

vatten och den kan ha en fantastisk utsikt, köpare kan vara beredd att betala extra 

men det fångas inte av det nuvarande taxeringssystemet idag. Finns det 

värdefaktor som vi inte når idag som vi skulle kunna utgå ifrån? År 2009s 

fastighetsdeklaration togs flertal frågor gällande insidan bort. I dagsläget fokuseras 

det för lite på läget (LÄGET LÄGET LÄGET.). Istället finns det mycket frågor på 

insidan. Läget är den största värdefaktorn men kanske inte får tillräcklig fokus. Vill 

förenkla men samtidigt förbättra taxeringen. Möjligheten med detta skapas genom 

teknik.  Fokusera mer åt att värdebedömma läget. Redan idag har vi tappat 

skillnaden mellan koja och slott.  En väldigt påkostad villa får inte mycket mer 

standardpoäng än en vanlig villa men på markanden är det en stor prisskillnad. Det 

kan lösas antingen genom att göra om frågorna så att de blir mer detaljerad. Men 

man kanske ska släppa insidan. Det skulle kanske inte bli jättestora skillnader. 

 

8. Ser du nya användningar för taxeringsvärdet i framtiden? 

 

Skatteverket som alla de flesta myndigheter jobba mer åt principen öppen data. 

Detta för att göra det mer tillgängligt Det är flera aktörer som har hört av sig och 

varit intresserad av icke sekretessdata som t.ex. rik värdeangivelser, värdeområde 
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(hur de ser ut). Dessa aktörer vill bygga tjänster som går ut på om någon 

privatperson vill bygga någonstans i Sverige så kan man få all möjlig information 

om området genom att klicka på det området.   

 

9. Finns det någon typ av påföljd vid undanhållande av information av 

fastighetdeklaration? Om inte, skulle det vara aktuellt att införa det i 

Sverige?  

 

Det kanske finns men det är inget som tillämpas i dagsläget. Vi (Skatteverket) klara 

av att taxera ändå. Om någon inte lämnar in en fastighetsdeklaration så genomför 

Skatteverket en sköntaxering. Om Skatteverket begär det, kan kommunerna 

hjälper till med tex genom att  lämna ut byggritningar. Det är alltså inte aktuellt 

med påföljder på grund av det inte är några större skattebrott. 

 

10. Hur mycket kostar det att upprätta och underhålla 

fastighetstaxeringssystemet? 

 

Varje år kostar det svenska fastighetstaxeringssystemet 202 miljoner kronor. Detta 

innefattar alla kostnader som Lantmäteriet, Skatteverket, externa 

värderingstekniker lägger ner. Det innefattar även IT-systemen. Jag vet inte hur 

mycket det kostar att upprätta ett nytt taxeringssystem. Bara en årsomställning 

(ställer om för att klara av en ny taxering) kostar 15-20 miljoner kronor. 

 

11. I Nederländerna är det kommunerna som utför taxeringsvärderingen, 

de har även möjlighet att låta privata aktörer utföra det. Detta sker 

årligen. Skulle Sverige klara av att utföra liknande? 

 

Ja, Sverige klara av det, men vill Sverige?  Vad skulle vi få för kvalité om vi la ut det 

på alla möjliga externa aktörer.. Styrkan är att Skatteverket som myndighet håller 

ihop det här och gör det så bra som möjligt. Om man lägger ut det på kommunera 

finns det risk att det inte blir likformigt och så vill vi inte ha det. Skatteverket har 

totalt ansvar. Om huset hade legat i en annan kommun, hade det fått ett annat 
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värde och en annan skatt?  Hur lyckas de ta fram prisutveckling årligen? Vi gör 

detta var tredje år. Vi har inte haft någon kontakt med Nederländerna. Dock hade 

vi ett möte med Danmark i höstas och det handlade om att Danmark ska göra om 

deras taxeringssystem. I Sverige har vi 9300 värdeområde medan i Danmark har 

60000 stycken.  Nästan ett område för ett hus.  Hur löser Nederländerna det 

här?  Har de en förenklad modell? Medverkar fastighetsägarna vid deras 

deklaration? Delar av deras system kanske passar oss? 

 

12. I Nederländerna använder man massvärdering för samtliga 

bostadshus (småhus och bostadshyreshus m.m.) med en och samma 

modell. Skulle det fungera i Sverige? 

 

Frågan är vad för syfte Nederländerna har?  Har de det kopplat det till 

marknadsvärdet? Eller beskattning? Skulle kunna fungerar i Sverige men det skulle 

bli enorm kostnader och stora administrations arbete. Alltså inte aktuellt i Sverige. 

 

13. Sverige är ett avlångt land med tät befolkning i söder och gles i norr, 

hur påverkar det utformningen av taxeringssystemet? 

 

Värderingsmodell passar lika bra i Kiruna som i Malmö. Det nuvarande systemet är 

gammalt och det blir större och större värdeskillnader på grund av 

urbaninseringen.  Men jag kan inte spåra någonting om att värderingmodell har 

påverkas av det (om att Sverige är ett avlångt land osv). Det som skiljer är värdena, 

modellerna som sådana fungerar exakt likadant över hela Sverige.  Vi kan ha vissa 

problem i glesbyggden (i norr), detta eftersom att vi inte har tillräckligt låga 

tabellervärden.  

 

14. Har det funnits några historiska “paradigmer” inom fastighetstaxering 

i Sverige? 

 

År 1810 började fastighetstaxeringen på allvar. Alla fastigheter taxerades vi ett och 

samma tillfälle. Detta på gick framtill 1981. Då ändrades systemet. Hyreshus och 
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industri taxerades samtidigt (1988), småhus (1990) och lantbruk (1992). 

Ändringen gjordes för att minska arbetsbörda på Skatteverket. År 1996 gick 

Skatteverket över till en registerbaserad fasighetstaxering. 

Vid 1952 allmän fastighetstaxering var Skatteverket väldigt noga med exempelvis 

hur många äppelträd och hur många djur en fastighet hade? Det hade säkert med 

att göra med eventuella ransoneringar vid krig. Dessa värden påverkar inte värdet. 

I början av 1970-talet var det energikris. Vid 1981 års fastighetsdeklaration, 

ställdes frågor om fastighetsägarnas energivanor Detta var antagligen för att kolla 

upp energi användningen vid en eventuell energikris i Sverige. Med 

registerbaserad taxering som vi har idag, skulle det inte fungera. Detta för att man 

inte ville involvera fastighetsägaren så mycket.  Vi har koll på våra fastigheter, 

typkoder och vet hur många livsmedelsaffärer som finns vid en eventuell kris. 

 

15. Finns det särskilda förutsättningar i Sverige som varit till grund för 

dagens taxeringssystem? 

 

I Sverige uppkom beskattning av fastigheter tidigt, i och med Gustav Vasas 

inträdde på kungamakten. Vi kom igång mycket tidigare än andra länder. Vi har 

alltid velat ha koll på fastigheter, tex genom jordeböcker. Sverige hjälper andra 

länder med deras taxeringssystem. Vissa länder har ingen koll, vet inte var gränser 

går osv.   
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Bilaga C 

 

Intervju med: Henrik Roos 

Yrke: Sektionschef för fastighetsekonomi 

Arbetsgivare: Lantmäteriet 

Intervjuas av: Anton Zetterquist och Jeff Wijesinghe 

Plats: Lantmäterigatan 2C, 801 82 Gävle 

Tid: 3/5-16, 10:30 

 

Intervjun kommer behandla frågor om det svenska fastighetstaxeringssystemet. 

Frågorna kommer att avgränsas och enbart röra Sveriges och till viss del 

Nederländernas system för att ta fram fastigheters taxeringsvärde för småhus och 

bostadhyreshus.  

Intervjun kommer vara semi-strukturerad där möjlighet till följdfrågor finns. Den 

planeras vara cirka en timme lång. Innan examensarbetet publiceras kommer de 

personer som deltar i intervjuer få ta del av materialet för att komma med önskade 

justeringar. En förfrågan om inspelning kommer göras i samband med 

intervjutillfället. Detta för att förenkla bearbetning av intervjumaterialet. 

Önskemål om anonymitet och ingen inspelning kommer att respekteras. Den 

information som ges under intervjun kommer endast att användas i samband med 

denna studie.  

 

Frågor 

 

1. Vilka jobbar med fastighetstaxering hos er? Vad krävs det för 

utbildning? 

De som jobbar med fastighetstaxering på Lantmäteriet jobbar under sektionen 

fastighetekonomi. Beroende på hur arbetsbelastningen ser ut, så finns det 

människor som jobbar med det antingen halvtid eller heltid. När sektionen ska 
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rekrytera ligger tyngdpunkten i huvudsak på personer som har samhällsbyggnads 

utbildning med inriktning fastighetsekonomi.  Exempelvis kan det vara lantmätare 

eller fastighetsekonomer. Men även personer med fastighetsmäkleri- och 

jägmästare bakgrund kan jobba med detta.  

 

2. Har de som utför värderingen någon särskild utbildning? 

 

Vi upphandlar värderingskompetentes och då ställer vi krav på vad som de ska 

uppfylla. Bland annat ska de som arbetar med själva värderingen ha en 

auktorisation från Samhällsbyggarna och en samhällsbyggnadsbakgrund.  

 

 

3. Vad skulle du säga är den svenska fastighetstaxeringsystemets 

styrka och svaghet? 

 

En av styrkorna är att Sverige har en tydlig lagstiftning som berättar syftet med 

taxering och hur man ska genomföra det.  Systematiken fås genom lagar och 

föreskrifter. En annan styrka är att Sverige har kört med taxeringssystem i flera 

decennier och de flesta aktörer som är påverkas av systemet anser att den 

fungerar bra. Men systemet har utvärderas ett antal gånger sedan den nuvarande 

lagstiftningen kom till (1979).  

En svaghet kan vara att det alltid går att visa på fall då massvärderingsmodellen, 

som är mer schabloniserad än en vanlig styckevärdering, har sina brister och 

svagheter vid vissa enskilda fastigheter. Kritikerna tolkar det som om en värdering 

är fel så är hela systemet ruttet, men så är det självklart inte. En annan svaghet kan 

vara att det är en ganska liten verksamhet. Med tid till annat kan det vara svårt att 

upprätthålla den kompetens som behövs. Vi är sårbara och få men vi är ett gäng 

som är erfarna.  
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FÖLJDFRÅGA 

Använder ni enbart datorsystem vid massvärdering? 

 

Vi använder både mänskligkraft och datorkraft för att få fram värden och material. 

Men den mänskliga hjärnan behövs speciellt när man ska vid bedöma 

fastighetsmarkanden..  

 

4.    Varför har man valt att använda AFT, FFT och SFT? Hur har det 

fungerat de senaste åren med det upplägget?  

 

Genom AFT, FFT och SFT behandlas fastigheterna var tredje år. Detta gör att 

taxeringsvärdet förnyas vart tredje år. Det föregående systemet fungerade inte så 

bra när taxeringsvärdet ändrades var sjätte år. Det nuvarande systemet fungerar 

bra och intervallet med tre år fungerar bra.  

 

4. Hur bra är träffsäkerheten för taxeringsvärdet? 

 

Den är bra! Vi gör regelbundna kontroller. Men som jag tidigare har nämnt har det 

nuvarande systemet vissa uppenbara brister och svagheter dock gäller detta 

enbart på vissa enskilda fastigheter.  Det är därför vi är intresserade hur andra 

länder har gjort med deras system och kolla hur man ligger till. 

 

 

5. Varför är det viktigt med fastighetstaxering? Vad används det till 

mer än skatt? 

 

Främsta användningsområdet är beskattning. Det används även inom 

bankväsendet och kommuner. När det gäller kommunser används speciellt vid 

försäljning av tomträtter. 
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6. Hur vill man utveckla fastighetstaxeringsystemet i Sverige och 

användingen av den? 

 

Förbättra kvaliteten och gå mot ett register som påminner det nuvarande 

fastighetsregistret. Mer aktuellt taxeringsvärde i registret. 

 

7. Ser du nya användningar för taxeringsvärdet i framtiden?  

 

Alla myndigheter ska göra all data mer tillgängligt. I dagsläget kan jag inte se några 

nya användningsområden som kan bli aktuellt. Men ju bättre kvalité vi har på 

systemet desto större förtroende får vi. Vid det skedet och i takt med samhällets 

förändring kommer nya användningsområden skapas.  Kommer sannolikt gå mot 

tjänstebaserad taxering. 

8. Finns det någon typ av påföljd vid undanhållande av information av 

fastighetdeklaration? Om inte, skulle det vara aktuellt att införa det i 

Sverige?  

 

Nej det finns inte. Jag tror det inte är aktuellt heller. Skatteverket hanterar dessa 

frågor eftersom att det är de som sätter taxeringsvärdet medan Lantmäteriet 

ansvar för värderingsmodeller och liknande saker. 

 

 

9. Hur mycket kostar det att upprätta och underhålla 

fastighetstaxeringssystemet?  

 

Jag har för mig att det ligger kring 120 miljoner per år. Men det kan vara mer.  Bara 

upphandlingen av externa värderingstekniker går nog på cirka 10 miljoner. 

Skatteverket har de exakta sifforna.    
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11.   I Nederländerna är det kommunerna som utför 

taxeringsvärderingen, de har även möjlighet att låta privata aktörer 

utföra det. Detta sker årligen. Skulle Sverige klara av att utföra 

liknande?  

 

Ja, Sverige klara av det. Men de kanske har lagt upp det så för att de har en speciell 

situation i och med deras befolkningstäthet?  Nu vet jag för lite om deras system 

men styrkan i det svenska systemet är att det är lika för alla. 

 

 

12.   I Nederländerna använder man massvärdering för samtliga 

bostadshus (småhus och bostadshyreshus m.m.) med en och samma 

modell. Skulle det fungera i Sverige? 

 

Ja, Sverige skulle klara det. Men svaret är detsamma som föregående fråga.  

13.   Sverige är ett avlångt land med tät befolkning i söder och gles i norr, 

hur påverkar det utformningen av taxeringssystemet? 

 

Som jag tidigare har nämnt är styrka med det svenska systemet att  det är lika för 

alla. Det spelar ingen roll vart i landet man bor, den passar lika bra oavsett vart i 

landet man är.  

 

 

14.   Har det funnits några historiska “paradigmer” inom 

fastighetstaxering i Sverige? 

 

Svår fråga! Det jag kommer och tänka på är när vi gick över mot ett registerbaserat 

system i mitten 1990- talet.  
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15.   Finns det särskilda förutsättningar i Sverige som varit till grund för 

dagens taxeringssystem? 

 

Den främsta anledningen är att vi har haft ordning och reda länge när det gäller 

fastigheter. Vi alltså haft koll på vem som är fastighetsägare och vart gränser går 

sedan länge.  När taxeringssystemet byggandes upp, så fanns det redan 

informationen om fastigheter. Detta underlättade uppstarten. Vissa länder har 

ingen koll på fastigheter och gränser. Detta ser Lantmäteriet då vi åker till andra 

länder och hjälper till. Det är en stor process att bygga upp ett taxeringssystem och 

det blir ännu svårare om man exempelvis inte vet vem som äger fastigheten. 
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Bilaga D 

 

Interview with: Mr. Marco Kuijper 

From: Waarderingskamer 

Work title: Strategic developer 

Interviewed by: Anton Zetterquist and Jeff Wijesinghe 

Type of interview: Skype 

Time: 3/5 – 2016, 13.00. 

 

This interview will treat questions about the property valuation and taxation in 

The Netherlands. The questions will concentrate around the system of how real 

estate tax value is being made. 

The interview will be semi-structured which means it will be possible to add 

follow-up questions. The interview is expected to be an hour long. 

Before the research will be published, the persons who participate in the 

interviews will have time to read the paper and confirm the part in which they 

might be referred to. 

During the interview, we would like to record the conversation. The reason is to 

make it easier to process the interview material. 

If the person who is being interview wishes to be anonymous, or oppose to the 

recording of the conversation, we will accept that. The information that these 

interview will provide will only be used in our research and nothing else. 

 

Questions 

 

1. When the municipalities determine the assessed value (WOZ-value) do they 

use different valuation models for different types of properties (ex. Small 

house and rental apartment)?  
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We get this question more frequently. We have one model for residential 

properties. But there are different models in this model. Not every municipality 

uses the same model. It is good to keep some competition on different models on 

the market. We control the quality of the valuation process but the municipality 

can choose their own model. In Amsterdam, there are many rental houses and that 

is different to a municipality with lot of agricultural land (Two main reasons). It is 

good to have a system with different models for houses. An individual municipality 

always uses the same model for the valuation.  

The usable floor area, the plots size and building year are all characteristics that 

are used in all the models because they are big and important aspects. In details 

there are different types, some use more statistics and some look more at 

comparable sales. But for example, if you look at the market recent years different 

characteristics have become more important. For instants, the quality of a house 

became more important. It was easier to sell a house with good quality since the 

buyer did not have to loan money to improve the house. That is why quality 

characteristics became more important. And most municipalities use this kind of 

characteristics in their model nowadays. We use same model for both small houses 

and rental apartments, the model works for both kinds. Municipalities must 

explain differences on the WOZ. But it is determined by the same model. A 

municipality has one model to value residential properties and one model to value 

non-residential properties. 

 

2. How do they prepare for the valuation? How long does it take? 

The municipality used to have a 4-yearly valuation. It was more or less projects. 

But now with yearly valuation it’s more an ongoing process. They prepare for it 

during the whole year, they execute the market analysis, and they look at new 

building permits that are given and so on. This is going on the whole year. The 

municipalities have to send out the information to the taxpayers in February. After 

sending out the WOZ-values, the taxpayer has to appeal within 6 weeks from 

receiving the value if they’re not satisfied with the result.  
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Since The Netherlands started with an annual valuation the cost went from 190 

million euro to 150 million euros per year.  We have also lowered the appeal from 

8% to less than 1% for residential properties. It is important to have an annual 

valuation for several reasons. For example, there is more possibility to use the 

assessed values for other purposes, since now it is very close to the market value 

and up to date. The WOZ-value is the value for a year before it is used. Now we 

have the market value for January the first 2015. It makes the value more 

interesting for example banks to use this information. 

 

3. Is the valuation divided when it comes to the building and the surrounding 

ground? 

The taxpayers cannot see this, they only see one value, but it is both ground and 

building value combined. If you look at the registrations at municipalities, there 

are different outcome on the values for ground and buildings. 

 

4. What would you say is The Netherlands systems strong part and its 

weakness? 

We think it is a quite strong system. For example, the economy crises on the 

market did not affect the system too much, so as a whole it is a strong system in 

that perspective. I can send a PowerPoint-slide, it say that basis for a good 

valuation are good characteristics and good employees with education. One 

weakness is that it’s difficult to make sure that municipalities educate their 

employees enough. But this is changing, if you come back in 5 years we will 

probably have more professional employees at the municipalities who carry out 

the WOZ-process. We will discuss this with the municipalities; we will make sure 

they put enough money on education. Another weakness is that it is difficult to 

explain the rightness of the valuation for the taxpayers, we want to make it 

accessible for everyone, and open source database, but then we need to explain the 

WOZ-process for them. 
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5. What role does Dutch Cadaster play in the system more than providing 

information about the real estate properties? 

The cadaster inform about the plot size and info about the sales that have taken 

place. They send the sale price to municipalities every moth, it is important to keep 

the market analysis up to date. For instants if a property is split or combined, two 

parcels that merge will also need to be revalued for the tax. The Kadaster are the 

ones who will handle the public database that we will launch in the coming moth. 

The municipality will have to send information about the WOZ-value to cadaster 

for them to publish for everyone. This is something that will be launched very 

soon. So it’s not in use as we speak. 

 

6. Why have The Netherlands chosen to do an annual valuation? 

We wanted to make the WOZ-value usable for other purposes, not only for 

taxation. We also thought it is cheaper to assess the value every year as well. So 

this is the two main reasons. 

 

7. In the case study, it is said that the WOZ-value represent the market value, 

does it mean that it is what expected to be sold for on a free and open 

market? 

These questions 7 and 8 were asked both at once. See answer on question 8. 

8. Here in Sweden, we set our version of WOZ-value to 75 % of the market 

value, this is partly to avoid that the property is overvalued and the owner 

takes out too high mortgages. What is your point of view on this? 

Yes, that is correct. We want to determine the market value, the WOZ-value need to 

be right, and have the good value. It sounds strange but we let the banks decide for 

themselves how much they want to loan out on the property. It’s important for us 

to have the market value as correct as possible. Some banks look at our WOZ-value, 

but some want to make a separate valuation instead. 
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We have three different types of organizations. One centralized, and two 

decentralized (polder boards and the municipalities). They all three used and still 

do use real estate taxes. Until 1997, they determined their own value. 1995 it was 

decided that the municipalities will carry out the value for the others to use. This is 

better for the taxpayer since not all values were the same when tree different 

values were given. Different values for the same property is not so good. 

 

 

9. From the case study we have noticed that the assessed value is not at the 

moment being used as a possible mortgage loan, why is it like that? Can the 

owner in some other way use the property to take a mortgage? 

Some banks use this but some don’t, we hope they use it because it’s good for the 

acceptance for the WOZ-value for the taxpayer, if you look at the taxation process 

they only want to have a low value, but for mortgage they’re interested in high 

values, hopefully this will balance the taxpayer to give correct info. More and more 

banks are using this but we can’t force them. 

 

10. How does a person do when he/she wants to appeal against the WOZ-value? 

As I said earlier, they get an assessed value within a year. They have six weeks to 

make an appeal at the municipality, after those six weeks the municipalities have 

till the end of the year to look at the appeal and give their view on it. But it’s a low 

percentage that makes an appeal. The municipalities usually clear this before the 

summer. They can lower the value if they agree that the first WOZ-value is 

incorrect, but if the municipality rejects the appeal, the taxpayer can go to court (3 

stages of courts). 

 

11. Why is it important to have a system of real estate property valuation and 

taxation? What is the use of it more than taxes today and can it be used for 

something else in the future? 
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We’ve done a project with the World Bank, they’ve written about the importance of 

having this system. I can give you the paper. They think it is important to have this 

because it’s good for local governments. They think it is a good thing that people 

have influence on their surroundings. If you want to have a good property tax, it is 

important to urge local governments to have good information about the land. 

They need to register what types of properties there are and so on. The third 

reason is that it is a fare system. If you compare to income tax people try to avoid 

income tax and it has hard to see were the income is from. That is not the case with 

properties since it is hard to hide a property. 

 

The Netherlands started the valuation for taxation usage, but is used by banks and 

insurance companies. It is also work as a fraud detection system. If there is a big 

difference in sales price and the WOZ-value, the notary will notice this. If the sale 

price is different, they have to report to the central tax institute. We also use it to 

determine the maximum rent price for social housing; the municipality also 

determines the WOZ-value for rental houses. It is also good to determine that some 

can pay higher rent if possible.  

Registration that is more public can be up to the firms to decide what they want to 

use this for; we do not have any goal that it will be used for something special. 

Some are afraid that this will make private firms to try to affect the WOZ because 

of this. 

 

12. In The Netherlands, you have the municipalities to execute the WOZ-

valuation. Even though the Waarderingskamer is controlling the process isn’t 

there more room for possible diversities from municipalities than if it was a 

more centralized system? 

Well, we have 390 municipalities, but lots of them cooperate, so we have about 200 

organizations that carry out the WOZ-value. It is different from the Swedish 

system. But for us it was a decision since we had three governments that carried 

out valuation process before 1997, it was possible for us to have the central tax 

organization to carry it out. But we thought since the municipalities are closer to 
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the properties they will know exactly what’s going on. There are always small 

changes that affect the market value, so we thought that best way to look at small 

changes is to let it be carried out by the municipalities. And if you look at 

explaining the WOZ-process, the interaction between the taxpayer and the 

municipalities are easier, it’s important for the taxpayers that they can easily ask 

questions about this to an assessor.  

The weakness is that there can be quality differences compared to if a central 

organization carried it out. But we believe in a decentralized execution of the 

valuation process and a centralized quality control institute. 

 

 

 

13. The Netherlands is a densely populated country compared to Sweden. Do you 

think that it has affected the choice of models and how the system works? 

The population has surely affected the choice. But we have both high and low 

populated municipalities. However, one can say that our choice of system is more 

suited for higher densely populated areas. I think it works in both situations 

though. On the other hand, municipalities cooperate more and more. In one 

municipality, there might be only one person that works on this, and for example 

in Amsterdam there is over 200 person works on this. If one person is responsible 

for the whole process, it’s a risk. If he/she become sick or decide to switch work its 

big trouble. So that’s a problem. That is why it is good with more cooperation. The 

people of The Netherlands are used that they can go to the municipality if they 

have questions about something about the government is also a reason.  

 

14. Do you think that any other conditions of the country have effected on how 

the system in The Netherlands is built? We have learned from other countries 

that it’s not easy to start with property taxation, and in The Netherlands we’ve 

done this for a long time. People in The Netherlands have been used to pay 

property tax for a long time. So there was never a problem to introduce this kind of 

property tax. Other acts have had to change when going away from the centralized 
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and the polder board’s valuation. It was changed that they have to use the WOZ-

value made by the municipalities. 

 

15. Who uses the WOZ-value today more than the governments? Will the usage 

expand to a bigger audience? 

I have nothing to add on this since we have talked about it earlier. In the near 

future, we hope that the open source will make it more usable. 

 

 

 

 

 

16. How much does it cost every year to uphold the system? 

At this moment, it cost about 150 million euros. We have reduced this from 190 

million Euros. The cost for a few procedures is relatively exceeding. The cost for 

appeal procedures is increasing, they cost about 25% of the whole sum, but there 

is only less than 1 % who makes an appeal. They are very expensive so we want to 

reduce the appeals more! 

 

17. If our research show differences in how the assessed value is used what 

would you think is the main reason for that? Maybe it would be a cultural thing. 

For instance, I have learned from Lithuania, they have a cheap system. We have 15-

20 euro per property, in Lithuania only 1 euro per property. They use one model 

for the whole country, and I think that they do not get the market value, just a 

product of a model.  

With public finances, it is good to give back to the public, to be transparent so they 

see that the tax that they pay is used in a fair way. It is good for society to have 

more insight on the market. I think it is difficult for people to realize what the value 

for properties is. It is a good development if there is more transparency with this.  
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18. Have The Netherlands been looking at how other countries work when 

building your own system? If so, can you specify? 

The Netherlands have looked at the systems in Denmark, and a little bit about the 

United States. They were the two main sources.  

 

Side note: In The Netherlands some municipalities use value areas as well. One 

model work with value areas and one is statistical with regression analysis. 

 

 

 

 

 


