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Abstract 

Since 1907 in Sweden, it has been possible to grant a property with site lease hold. This is a 

special form of usufruct that entitles the leaseholder to use land owned by the state or a 

municipality on similar terms as ownership against an annual rate. The purpose of this 

legislation was to give individuals the opportunity to access land for residential purposes at a 

lower price than in a property purchase as well as to keep the municipality or state retaining 

the land. This encouraged construction activities while at the same time the state or 

municipality could influence the purpose of the property, maintain the value increase on the 

land and receive an annual installment. 

Although site lease hold is an old term, some uncertainties and question still exist regarding 

the form of the tenure and its application in practice. As this uncertainty contributes to the fact 

that the state and municipalities choose to disregard it as a form of tenure, this essay is 

therefore carried out with the aim of providing information and guidance on the subject and 

making it more accessible to actors who wish to start using site lease hold.  
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Sammanfattning 

I Sverige har det sedan år 1907 varit möjligt att upplåta en fastighet med tomträtt. Detta är en 

särskild form av nyttjanderätt som innebär att tomträttshavaren får rätt att nyttja en statlig eller 

kommunal fastighet på liknande villkor som äganderätt mot en årlig avgäld. Avsikten med 

införandet av tomträtt var att ge privatpersoner möjlighet att få tillgång till mark i bostadssyfte 

till ett lägre pris än vid ett fastighetsköp samt att låta kommun eller stat behålla marken. På så 

sätt uppmuntrades byggverksamheten samtidigt som staten eller kommunen kunde påverka 

ändamålet med fastigheten, behålla värdestegringen på marken samt få en årlig avgäld.  

Trots att tomträtt är ett gammalt institut föreligger fortfarande en del oklarheter och 

frågetecknen kring upplåtelseformen och dess tillämpning i praktiken. Då denna osäkerhet 

kan tänkas bidra till att stat och kommuner väljer bort tomträtt som upplåtelseform genomförs 

därför detta arbete med målet att tillhandahålla information och vägledning i ämnet och göra 

den mer tillgänglig för aktörer som vill börja tillämpa tomträtt.    
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Begrepp och förkortningar 

HD     Högsta domstolen  

HovR    Hovrätt 

JB     Jordabalk (1970:994)  

MMD    Mark- och miljödomstolen 

NJA     Nytt juridiskt arkiv 

SOU     Statens offentliga utredningar  

 

Tomträtt – Definieras enligt 13 kap. 1 § som nyttjanderätt till en fastighet under obestämd tid 

som för visst ändamål upplåts mot årlig avgäld i pengar  

 

Tomträttshavare – Innehavaren av en tomträttsupplåtelse och den som har rätt att använda 

fasigheten. 

 

Tomträttsupplåtare – Kommun eller stat, som ägare av statligt ägd mark upplåter denna mot 

en årlig avgäld.   

 

Tomträttsavgäld – Den årliga avgift som tomträttshavaren erlägger mot att denne får nyttja 

marken.  

 

Avgäldsperiod - Den period under vilken en viss, oförändrad avgäld erläggs. 

Avgäldsperioden löper vanligtvis mellan tio och tjugo är.  

 

Friköp – Försäljning av tomträtten till tomträttshavaren.   

 

Triangeleffekt - Ett påslag på avgäldsunderlaget som fastighetsägaren har rätt att ta ut vid 

bestämmande av tomträttsavgälden. I denna omfattas ofta osäkerheten men också en 

förväntad stegring av markvärdet under den kommande avgäldsperioden.  
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en kort inledning i ämnet följt av arbetets byggstenar i form av bakgrunden 

till denna uppsats samt dess syfte och frågeställningar. Vidare presenteras arbetets 

avgränsning, tidigare studier i ämnet samt disposition.  

 

Enligt Jordabalkens 13 kapitel kan mark som ägs av stat eller kommun upplåtas genom 

tomträtt (SOU 2012:71). Denna möjlighet infördes i Sverige 1907 med syftet att göra det 

möjligt för allmänheten att tillhandahålla mark för bebyggelse åt enskilda till ett billigare pris 

än vad som hade blivit aktuellt vid en markförsäljning. Detta uppmuntrade 

byggnadsverksamheten samtidigt som staten och kommunerna fick påverka ändamålet med 

upplåtelsen, en årlig avgäld på de upplåtna fastigheterna samt ta del av markens värdestegring 

(Mandell, 2001).  

Idag finns det cirka 62 300 tomträtter i Sverige, och tomträttsavgälderna för dessa uppgick år 

2011 till nästan 2,8 miljarder kr. Majoriteten av dessa tomträtter ägs av kommunerna där ca 49 

100 av dessa är avsedda för småhusbebyggelse, 6 300 för flerbostadsbebyggelse och 6 800 

upplåtna för annat ändamål, så som t.ex. kontor eller industri. (SOU 2012:71) 

allmänna fick möjlighet att tillhandahålla mark för bebyggelse åt enskilda 

 

1.1 Bakgrund 

Denna studie görs i samarbete med Österåkers kommun och det är därför dem som i första 

hand kommer att studeras. Detta då Österåkers kommun på senare år har gått från att i princip 

inte upplåta tomträtt alls till att alltmer börja tillämpa upplåtelseformen för nybildande av 

hyresrätter och skolor. Då denna förändring har gått väldigt fort finns det fortfarande en del 

oklarheter och frågetecken kring upplåtelseformen som kommunen vill få utredda. Målet med 

detta arbete är därför att tillhandahålla vägledning, inte bara för Österåkers kommun, utan 

också för andra kommuner som är intresserade av tomträtt som upplåtelseform och önskar öka 

sitt eget tomträttsbestånd.  

Tomträtt tillämpas särskilt för att få till stånd byggnation av hyresrätter samt undvika 

ombildning till bostadsrätt då tomträttsavgälden vid upplåtelse av marken är lägre än det pris 
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som gäller vid försäljning (Stadskontoret, 2012). I fråga om parternas skyldigheter framstår 

tomträttsupplåtelsen som ett förhållandevis okomplicerat avtal. Huvudsakligen är det 

tomträttshavaren som är förpliktigad under avtalets bestånd då denne ska betala 

tomträttsavgäld på bestämda tider, kan bli skyldig att använda huset till visst ändamål, tåla 

vissa inskränkningar eller låta uppföra vissa anläggningar på fastigheten. Skulle 

tomträttshavaren bryta mot kontraktet kan denne åläggas att fullgöra den förpliktelse han 

eftersatt samt svara för skada som motparten tillfogas genom kontraktsbrottet (Bengtsson et 

al. 2007).  

Förutsättningarna för att bygga bostadsrätter och hyresrätter är olika. Exempelvis så innebär 

skillnader i beskattning att det är svårt, eller omöjligt, för hyresrättsprojekt att konkurrera om 

mark med bostadsrättsprojekt. Var de byggs och till vilken kostnad kommer att variera 

beroende på utbuds- och efterfrågeförhållanden, där bland annat olika lägen ger olika 

markpriser. Det är därför mer eller mindre en förutsättning att mark upplåts med tomträtt för 

att produktion av hyresrätter skall vara möjlig i attraktiva lägen (SOU 2015:105). För att 

kompensera för detta har det diskuterats om marknaden kräver något slags avdrag eller rabatt 

för fastigheter upplåtna med tomträtt för att göra dem mer likvärdiga och samtidigt öka 

incitamenten för exploatörer att bygga hyresrätter. Vidare studier behöver dock göras i ämnet 

för att detta skulle kunna bli verklighet. (Mandell, 2001).  

Avgäldsnivån för bostäder är normalt relativt låg i förhållande till ett marknadsmässigt 

försäljningspris (Mandell, 2002). Dock har det nuvarande systemet för hur tomträttsavgälden 

bestäms kritiserats för att de långa avgäldsperioderna kan leda till att avgäldshöjningarna 

kommer i kraftiga språng, särskilt ifall markvärdet ökar kraftigt (Jefferies, 2005). 

Avgäldshöjningarna förstärks av den s.k. triangeleffekten, som innebär att det vid 

avgäldsregleringen beaktas en förväntad stegring av markvärdet under den kommande 

avgäldsperioden (Capozza et al, 1991). Avgäldsräntan bestäms därför regelmässigt så att 

avgälden, trots att den är oförändrad under avgäldsperioden, blir högre i början och lägre mot 

slutet av avgäldsperioden än vad som annars hade varit befogat. (Sveriges Riksdag, 

2011/12:CU9).  

Då det endast är möjligt för fastighetsägaren att säga upp tomträttsupplåtelsen menar vissa att 

tomträtt är en otrygg upplåtelseform (Villaägarna, 2017). Att detta skulle lösas genom att 

införa en rätt för tomträttsinnehavarna att friköpa fastigheten har utretts och presenterats i 

SOU 2012:71. Denna utredning bedömde dock att ett införande av en friköpsrätt inte är 
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nödvändig, då skälen för en friköpsrätt inte väger tillräckligt tungt för att motivera den 

betydande begränsning av den kommunala självstyrelsen som friköpsrätten skulle innebära 

(SOU 2012:71 )(SOU 2014:33). Dock visar utredningen tendenser på att det finns incitament 

för visst tydliggörande av bestämmelserna kring tomträtt.  

  

1.2 Syfte  

Denna uppsats syftar till att utreda begreppet tomträtt och hur det i dagsläget används i 

praktiken.  Detta syftar till att undersöka återkommande problem och tvister vid 

tomträttsupplåtelse och vad som kan göras för att undvika dessa.  Genom detta syftar 

uppsatsen även till att utreda hur processen för tomträtt kan effektiviseras och göras mer 

tillgänglig.  

Utgångspunkten i uppsatsen utgörs av utvärdering av lagstiftning, analyser av tidigare rättsfall 

samt intervjuer med sakkunniga på Österåkers kommun. Utöver detta utreds även rutiner och 

tillvägagångssätt på Stockholms stad, då det är den ledande aktören för tomträttsupplåtelser i 

Sverige idag.  

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar och problem examensarbetet har sin utgångspunkt i är: 

 Vad gäller för tomträttsupplåtelse och vad är syftet bakom detta? Hur tillämpas detta i 

praktiken? 

 

 Vilka tvister är vanligt förekommande vid tomträttsupplåtelse? 

 

 Vad behöver klargöras för att göra tomträtt som upplåtelseform mer tillgänglig? 
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1.4 Avgränsning 

Avsikten med denna uppsats är att utreda hur tomträttsupplåtelse tillämpas i praktiken samt 

belysa de oklarheter och frågetecken som finns kring upplåtelseformen. Med hänsyn till 

tidsramen för denna uppsats begränsas dock arbetet till att studera tomträttsupplåtelse för 

bostadsändamål och inte kommersiellt upplåtna tomträtter.  

Vidare studeras de vanligast förekommande tvister och rättsfall som kan uppstå vid 

tomträttsupplåtelse. Detta på grund av att arbetet ska vara av en bred och överblickande 

karaktär och inte utreda för specialfall inom området.    

 

1.5 Tidigare studier 

Sedan tidigare finns ett par uppsatser i ämnet kring tomträtt. För att differentiera detta 

examensarbete från de tidigare studierna kommer detta arbete att anta en mer praktisk studie 

där fokus ligger på att kartlägga hur tomträtt som upplåtelseform används i praktiken. 

Under hösten 2017 genomfördes examensarbetet Några aktuella frågor om villkor i 

tomträttsavtal av Julia Nilsson med syftet att utreda rådighetsinskränkande villkor i 

tomträttsavtal samt vilka konsekvenser som kan komma av att villkoren inte följs.  

År 2017 genomfördes examensarbetet Tomträtters ekonomiska lönsamhet för kommuner En 

studie angående tomträtter i Nacka kommun av Emma Samuelsson. Syftet med detta arbete 

var att studera friköp av tomträtter samt de ekonomiska aspekterna som en kommun får 

genom överlåtelse av tomträtten. 

År 2016 genomfördes examensarbetet Villkor för att säkerställa byggnation och bevarande av 

hyresrätter - En studie om hur kommunerna går tillväga i praktiken av Vicktoria Jonassen och 

Sara Brycke. Syftet med detta arbete var att undersöka hur kommunerna gör för att säkerställa 

att det byggs och förblir hyresrätter på mark som kommunen har sålt och hur regleringen av 

detta sker i praktiken.     

År 2014 genomfördes examensarbetet Kommunal markförsäljning av Karolina Jimson och 

Sara Jonasson. Syftet med detta arbete var att undersöka hur kommuner kan styra 

upplåtelseform för bostäder till hyresrätter genom upplåtelse eller försäljning av kommunal 

mark. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning 

Det första kapitlet ger en introduktion till arbetet, inklusive en kort bakgrund till 

problemfrågeställningen. Utöver detta presenteras arbetets syfte, begränsningar och tidigare 

studier i ämnet.  

 

Kapitel 2 - Metod 

Det andra kapitlet beskriver den valda forskningsmetoden för arbetet, inklusive val av metod 

samt urval och genomförande av intervjuer. 

 

Kapitel 3 - Teori 

Det tredje kapitlet ger en teoretisk bakgrund till avhandlingsämnet. Kapitlet 

fokuserar på tomträttslagstiftningen i Sverige idag. 

 

Kapitel 4 - Empiri 

Det fjärde kapitlet beskiver resultaten av de genomförda intervjuerna angående tomträtt och 

dess användning i praktiken samt presenterar prejudikat inom tomträtt. 

 

Kapitel 5 - Analys 

Det femte kapitlet analyserar och kopplar samman resultatet av den presenterade teorin och de 

genomförda intervjuerna. 

 

Kapitel 6 - Slutsatser  

Det sjätte och sista kapitlet av avhandlingen presenterar arbetes slutsats som baseras på den 

tidigare presenterade informationen. 
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2. Metod 

Detta kapitel redogör för de metoder och tillvägagångsätt som legat till grund för arbetets 

genomförande. 

 

2.1 Rättsvetenskaplig metod 

Genom att studera rättskällor kring tomträtt över tid kan de analyseras och utvärderas och 

utifrån detta kan det klarläggas vad som har fungerat tidigare och vad som måste klargöras i 

lagstiftningen. På så sätt kan de oklarheter som finns kring upplåtelseformen minska och det 

blir tydligare för att minska de oklarheter som finns kring tryggheten i en tomträtt, krav och 

villkor som ingår i tomträtten.  

Genom samarbetet med Österåkers kommun uppnås tillgång till relevant material i form av 

avtal och handledare på plats. Utöver detta kommer information i form av rättskällor samlas in 

och sammanställas i uppsatsens teoridel. Syftet med denna är att ge läsaren den 

bakgrundsteori som krävs för att förstå studiens resultat. 

Med hänsyn till detta har en rättsvetenskaplig metod tillämpats och syftar till att öka 

kunskapen om den rätt som undersöks. Denna innebär att gällande rätt i form av lagstiftning 

och rättsfall har tolkats och analyserats för att sedan tillämpas på de aktuella 

frågeställningarna. Resultatet av detta underbygger sedan uppsatsens teori och empiri och 

därmed även den presenterade analysen och slutsatsen. (Sandgren, 2006, s. 39). 

 

2.2 Val av metod 

Denna studie kommer att tillämpa en kvalitativ metod och då denna studie har ett definierat 

syfte, mål och frågeställning men inte börjar med några förutbestämda teorier eller 

konceptuella ramar tillämpas ett induktivt tillvägagångssätt. Teorier kommer istället att 

formuleras och baseras på den insamlade informationen som inhämtas under arbetets gång. 

(Web Center for Social Research Methods, 2006).  
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2.3 Intervjuer 

För att differentiera detta examensarbete från tidigare studier i ämnet studerar arbetet istället 

den praktiska sidan av tomträtt och hur den egentligen används i dagligt bruk. För att få en 

verklighetsbaserad bild av detta genomfördes personliga intervjuer med två aktörer på 

marknaden (Sallnäs, 2007). Målet med detta var att ge en kompletterande bild till den 

teoretiska delen av tomträttsbegreppet.  

   

2.3.1 Urval 

Valet av personer för intervju för denna uppsats gjordes med hänsyn till personernas kunskap 

gällande tomträtt och det kunskapsutbyte som de skulle kunna bidra med.  

I och med denna uppsats samarbete med Österåkers kommun föll det sig naturligt att intervjua 

tjänstemän på exploateringsenheten för en tydlig inblick i deras frågeställningar och 

problembakgrunden kring tomträtt. I dagsläget har det bara varit ett fåtal personer på 

kommunen som har arbetat med tomträtter, varför intervju genomfördes med en av dem.   

För att få ta del av hur den ledande aktören gällande tomträttsupplåtelse arbetar med 

upplåtelseformen gjordes också en intervju med Stockholm stad. Även i detta fall föll dig 

valet av person att intervjua naturligt från kommunens sida då en av deras anställda har jobbat 

både med nybildande och omförhandling av tomträttsupplåtelser. Dessutom har denne innan 

sin examen praktiserat på Österåkers kommun.  

   

2.3.2 Genomförande 

Vid dessa intervjuer kommer den semi-strukturerade intervjumetoden att användas då detta 

ger den intervjuade större frihet och själv kan reflektera över vad som har fungerat bra och 

vad som har varit oklart vid tidigare tomträttsupplåtelser (Ledarna, 2017). Intervjuerna var 

båda av personlig karaktär, där samtalet spelades in för att i efterhand transkriberas. Ur detta 

valdes senare de mest givande sekvenserna ut och för att presenteras i uppsatsen.   
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3. Teori 

Detta kapitel behandlar den teoretiska bakgrunden bakom begreppet tomträtt och den 

lagstiftning som begreppet regleras av.  

 

3.1 Tomträttsbegreppet 

Begreppet tomträtt infördes i svensk lagstiftning år 1907, med den tyska sakrätten 

”erbbauerrecht” som förebild. Denna konstruerades som en nyttjanderätt med skillnaden att 

tomträtten skulle fungera som en äganderätt med en långsiktig avgäldsperiod, och intog därför 

ställningen mellan en nyttjanderätt och en äganderätt. (Victorin et al, 2011, s.31) Införandet 

gjorde det möjligt för staten och kommuner att upplåta mark i allmän ägo för bebyggelse. 

Syftet med detta var framförallt att tillgodose två huvudsakliga intressen; det socialpolitiska 

intresset och det kommunalpolitiska intresset. (Bengtsson et al, 2007, s. 284) 

Det socialpolitiska intresset syftade till att minska den rådande bostadsbristen i storstäderna, 

som framförallt berodde på de höga kostnaderna för att bebygga mark. I och med införandet 

av tomträtt kunde staten öka byggverksamheten och exploatering genom att erbjuda 

exploatörer att bebygga mark utan att förvärva marken med äganderätt.     

Det kommunalpolitiska intresset syftade till att staten eller kommunerna i form av 

tomträttsupplåtare kunde ta del i markens värdestegring över tid, eftersom 

markvärdestegringen ansågs bero på deras infrastruktursåtgärder. På så sätt kunde staten tjäna 

på att andra brukade dess mark samtidigt som man vid behov kunde förfoga över marken för 

eget ändamål. (Hermansson et al, 2012, s. 20-22). 

 

3.2 Tomträttsupplåtelse 

Tomträtten i dess nuvarande form regleras i Jordabalkens 13 kapitel. Denna hänvisar till att 

nyttjanderätt till fastighet får upplåtas genom ett skriftligt avtal i en fastighet som tillhör staten 

eller en kommun som tomträtt under obestämd tid och för ett visst ändamål mot en årlig 

avgäld i pengar. I avtalet skall uttryckligen framgå att upplåtelsen avser tomträtt. För att 

tomträtt ska kunna upplåtas krävs alltså fyra grundläggande kriterier:       
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1. Upplåtelsen ska gälla en hel fastighet 

2. Upplåtelsen ska gälla under obestämd tid 

3. Upplåtelsen ska ske för ett visst ändamål 

4. Vederlag ska betalas i form av en årlig avgäld i pengar 

Dessa bestämmelser syftar till att ge tomträttshavaren befogenhet att fritt använda fastigheten 

på liknande sätt som om denne hade ägt den. Detta innebär att tomträttshavaren ges rätt att 

överlåta, pantsätta samt upplåta begränsade rättigheter på fastigheten. (Hermansson et al, 

2012, s. 52). Emellertid får tomträtt enligt 13 kap. 3 § JB inte upplåtas i del av fastighet, i flera 

fastigheter gemensamt eller i ägarlägenheter. Detta då upplåtelser av dessa slag skulle 

motverka syftet med tomträtten, då det äganderättsliga i dessa situationer skulle bli 

komplicerade att utreda. (Hermansson et al, 2012, s. 69-72).  

När tomträtt väl har upplåtits besitter tomträttshavaren näst intill en fastighetsägares ställning 

och kan inom tre månader från upplåtelsen låta tomträtten skrivas in i fastighetsregistret. 

Anläggningar som enligt 2 kap JB klassas som fastighetstillbehör tillhör efter inskrivningen 

tomträtten och följer med denna vid tomträttens upphörande. Med detta avses att 

tomträttsupplåtaren endast får behålla rättigheten till marken och inte egendom som tillförts 

av tomträttsupplåtaren. (Bengtsson et al, 2007, s. 287). 

Som framgår ovan gäller de villkor som parterna kommer överens om vid tomträttsavtalets 

ingång under hela upplåtelsetiden. Parterna kan dock ingå ett ändringsavtal efter att tomträtten 

har upplåtits enligt 13 kap 21 §. Detta ändringsavtal syftar till att utvidga eller inskränka 

fastigheten som tomträtten avser samt ändring av tomträttens ändamål. (Hermansson et al, 

2012, s. 185)  

 

3.3 Rådighetsinskränkningar 

Jordabalkens 13 kap. 4 § hänvisar till vad som ska finnas med i ett tomträttsavtal samt vilka 

villkor som får användas. Enligt denna måste ändamålet med upplåtelsen anges i 

upplåtelsehandlingen samt det belopp som ska utgå. Utöver detta ska upplåtelsehandlingen 

ange föreskrifter gällande fastighetens användning och bebyggelse samt övriga bestämmelser 

som ska gälla för tomträtten. Att dessa fyra rundläggande kriterier krävs enligt denna paragraf 

har betydelse för att bestämma lämplig tomträttsupplåtelse samt att bestämma de allmänna 
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gränserna för tomträttshavarens befogenhet att ta fastigheten i anspråk. Dessa gränser behöver 

inte anges i detalj vid tomträttens inträde, dock sätts det huvudsakliga ändamålet med 

upplåtelsen. Detta ändamål har sedan betydelse vid beslut om tomträttsavgälden. En 

förutsättning för detta är dock att fastighetens ändamål är knutet till fastigheten och inte till 

tomträttshavaren samt att ändamålet inte får inskränka tomträttens rättighet att upplåta panträtt 

eller nyttjanderätt. (Hermansson et al, 2012, s. 73-76). Med andra ord syftar denna 

bestämmelse till att begränsa inskränkningar av tomträttshavarens möjlighet att disponera 

över fastigheten (Hermansson et al, 2012, s. 81).  

Villkor i övrigt som ska gälla i tomträtten är upp till de berörda parterna att avtala om. Dessa 

villkor kan t.ex. vara att bebygga den aktuella fastigheten på angivet sätt, utföra driften på en 

anläggning eller ange inom vilken tid en byggnad ska vara uppförd (SOU 1980:49). Villkor i 

tomträtten kan dock också avse rådighetsinskränkningar, som exempelvis att delar av den 

aktuella fastigheten inte får bebyggas eller åtgärder inte får utföras utan tomträttsupplåtarens 

godkännande. (SOU 1952:28). Det är dock viktigt att dessa villkor anges i tomträttsavtalet då 

detta utgör ett rättsförhållande mellan parterna som kommer att gälla under hela 

upplåtelsetiden. Detta kommer även till användning då nya fastighetsägare eller 

tomträttshavare träder in i tomträttsförhållandet. Dessutom ger detta avtal upplysningar om 

tomträttens innehåll för utomstående parter, som t.ex. kreditgivare.    

Trots att det är relativt fritt för tomträttsupplåtare och tomträttshavaren att individualisera 

tomträttsavtalet efter det specifika fallet finns dock förbud mot vissa villkor i tomträtten. 

Dessa regleras av 13 kap. 6 § som syftar till att tomträttens inträde eller bestånd inte får vara 

suspensivt eller resolutivt. Ett suspensivt inträde skulle innebära att tomträttens existens är 

beroende av genomförande av villkor, medan resolutivt bestånd skulle innebära att en 

existerande tomträtt upphör att existera beroende på villkor. (Hermansson et al, 2012, s. 94). 

Denna paragraf syftar även till att förhindra att ett tomträttsavtal hävs eller förverkas, mer om 

detta i Tomträttens upphörande. Istället kan vitesklausuler användasför att trygga övriga 

villkor i tomträttsavtalet (Hermansson et al, 2012, s. 89) 

En anledning till att tomträtten används i större utsträckning i praktiken är möjligheten att 

reglera markens användning. Denna fördel tillämpas genom rådighetsvillkor i tomträttsavtalet 

och på så sätt kan markens användning bestämmas tydligare än genom byggnadslagstiftning 

och på sätt som inte är möjligt i planbeslut. (Bengtsson et al, 2011, s. 262)  

 



18 

 

3.4 Tomträttsavgäld 

Enligt 13 kap. 1 § JB skall tomträtten upplåtas mot en årlig avgäld i pengar. Denna avgäld 

utgör tomträttshavarens betalning för tomträtten och ska enligt 13 kap. 4 § JB finnas angiven 

skriftligt i upplåtelsehandlingen. Som tumregel bör avgälden bestämmas så att den motsvarar 

en skälig ränta på det fastställda markvärdet (SOU 1952:28). Storleken på denna avgäld kan 

variera mellan kommunerna då avgälden antingen kan fastställas av kommunfullmäktige i 

respektive kommun alternativt beräknas enligt Jordabalken (SOU 2015:105). Denna avgäld 

ska enligt 13 kap. 10 § JB utgå med ett oförändrat belopp under en hel avgäldsperiod. Denna 

tidsperiod motsvarar vanligtvis 10 år, dock kan längre period avtalas av parterna.  Denna 

fastställda och konstanta avgäld syftar till att inte tillåta avgälder som baseras på tomträttens 

avkastning eller bli beroende av diverse villkor.     

Nuvarande lagstiftning gör det möjligt för tomträttsupplåtaren att kunna ta del av eventuell 

markvärdestegring på den upplåtna marken under en tomträttsupplåtelse. Detta görs genom att 

ge parterna möjlighet att omförhandla avgälden inför en kommande avgäldsperiod och på så 

sätt låta tomträttsavgälden följa markvärdets förändring över tid. Omförhandling av 

tomträttsavgälden regleras av 13 kap. 11 § JB som syftar till att en överenskommelse av 

ändring av tomträttsavgälden får träffas senast ett år innan utgången av den pågående 

avgäldsperioden. Om parterna däremot är oense vid omregleringen av tomträttsavgälden kan 

talan väckas och avgöras under det näst sista året av den pågående avgäldsperioden. Avgälden 

baseras då på markens värde vid omprövningen men hänsyn till tomträttens ändamål samt 

fastighetens användning och bebyggelse. Enligt förarbetena till lagstiftningen utgör 

värderingen av marken det viktigaste momentet vid fastställande av tomträttsavgälden och 

avgörs i varje enstaka fall (SOU 1952:28). Detta värde utgör avgäldsunderlaget och vid 

fastställande av denna utförs en värdering av marken i avröjt skick, dvs. fastighetens värde vid 

en försäljning utan byggnader och andra tillbehör, dock med samma ändamålsbestämmelser 

och villkor som framgår av avtalet. I det framräknade värdet görs sedan ett avdrag 

motsvarande den negativa inverkan som tomträttens ändamål och villkor ger upphov till. Hur 

mycket dessa inverkningar påverkar värdet bedöms av domstol i varje enskilt fall. Detta då det 

enligt förarbetena inte har ansetts vara lämpligt att införa enhetliga metoder för detta. 

Riktlinjer för detta skapas istället i praxis. (SOU 1952:28)     

Avslutningsvis multipliceras avgäldsunderlaget med en avgäldsränta för att beräkna 

tomträttsavgälden. För denna ränta finns inga bestämmelser angående hur den ska fastställas, 
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dock ska den anses vara skälig. Vid bestämmande av denna tas ofta hänsyn till realräntan samt 

förväntade värden och osäkerhet i form av triangeleffekten. Enligt praxis brukar dock 

avgäldsräntan motsvara 3 procent. (SOU 2012:71) 

 

3.5 Tomträttens upphörande 

Vid tomträttsupplåtelser finns relativt begränsade möjligheter för tomträtten att upphöra. Det 

är denna beständighet som skiljer tomträtten från andra nyttjanderätter, och gör den nästintill 

likvärdig med äganderätten. (Bengtsson et al, 2007, s. 289).  

Enligt 13 kap. 13-14 §§ JB kan ett tomträttsavtal aldrig sägas upp av tomträttshavaren utan 

kan bara under vissa förutsättningar sägas upp av fastighetsägaren. För att en fastighetsägare 

ska kunna säga upp tomträtten krävs att denne säger upp tomträtten minst två år före 

periodens utgång. Vidare måste det vara av intresse för fastighetsägaren att använda 

fastigheten för annan typ av bebyggelse eller ändamål än tidigare i egenskap av ett 

allmänviktigt intresse. Fastighetsägaren blir då skyldig enligt13 kap. 17 § 1 st. JB att lösa 

eventuella lösa byggnader och andra föremål på fastigheten som uppförts av tomträttshavaren.   

13 kap. 14 § JB hänvisar också till att uppsägning av tomträtten endast kan ske vid utgången 

av vissa tidperioder. Om inte annat har avtalats gäller då den första tidsperioden i regel 60 år 

och den andra 40 år räknat från utgången av den första perioden. (Julstad, 2011, s. 42-43) 

Denna regel gäller dock inte för tomträttsupplåtelser för väsentligt annat ändamål än 

bostadsbebyggelse, t.ex. kontors- eller industribebyggelse, då parterna kan avtala om 

tidsperioder på minst 20 år. Då lagrummets första paragraf syftar till att förbjuda villkor som 

styr tomträttens inträde eller bestånd är det därför inte möjligt för parterna i ett tomträttsavtal 

att reservera rätt att få tomträtten att upphöra i förtid. (Bengtsson et al, 2007, s. 289) 

 

3.6 Avtalsbrott 

I Jordabalkens 13 kap 8 § regleras vilka påföljder som kan komma att bli aktuella vid 

eventuella kontraktsbrott av tomträttsavtalet. Denna paragraf är endast tillämplig vid 

kontraktsbrott av tomträttsavtalet och kan inte användas då avtalet har ingåtts på ett felaktigt 

sätt (SOU 1952:28). Denna hänvisar till att tomträttshavaren vid en överträdelse av sin rätt 
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eller om denne åsidosätter sin skyldighet skall återställa vad som rubbats eller fullgöra vad 

som eftersatts, samt ersätta den skada som uppstått i och med kontraktsbrottet. Paragrafen 

syftar även till att hävning av tomträttsavtalet inte är tillåten, trots att överträdelser gentemot 

detta har gjorts. Denna bestämmelse är ovanlig i svensk rätt, då inte ens grova kontraktsbrott 

ger rätt för parterna att häva tomträttsavtalet. Syftet med detta är att förhindra parterna från att 

föreskriva att tomträtten skulle upphöra om villkor i avtalet inte följs och på så sätt stärka 

tomträttshavarens ställning och kreditvärde. (Hermansson et al, 2012, s. 104) 

I de fall där tomträttshavaren inte betalar tomträttsavgälden kan fastighetsägaren ta ut 

beloppet genom utmätning av tomträtten och dess tillbehör (Bengtsson et al, 2007, s. 292).  
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4. Empiri  

I detta kapitel presenteras de semi-strukturerade intervjuer som genomfördes under arbetets 

gång. Syftet med detta var att presentera en verklighetsanknuten bild av tomträttens 

användning i praktiken. Utöver detta redogörs för prejudikat inom tomträttsfall.   

 

4.1.1 Österåkers kommun 

Historiskt sett är det ovanligt för borgerligt styrda kommuner att tillämpa tomträtt. Österåkers 

kommun har dock de senaste åren börjat frångå denna trend och har börjat använda 

upplåtelseformen vid nybildande av hyresrätter och skolor. För att utreda hur kommunen ser 

på användningen och upprättandet av dessa nya tomträtter genomfördes en intervju med 

Fredrik Nestor som är exploateringschef på Österåkers kommun. Fredrik Nestor, som även är 

handledare för detta examensarbete, deltar endast i denna intervju i egenskap av sin roll på 

Österåkers kommun och inte som handledare.      

 

4.1.1.1 Intervju Österåkers Kommun 

Förslaget att skriva detta examensarbete kring tomträtt kom från Österåkers kommun då 

exploateringsavdelningen ville lägga mer tid och energi på att lära sig hur den för dem nya 

tomträttsupplåtelsen verkligen fungerade, både gällande lagstiftningen och i praktiken. På 

detta sätt skulle de få en sammanställning av upplåtelseformen och på så sätt få rutin för egen 

del samt kunna ta del av tidigare misstag i form av rättsfall och vitesdomar för andra 

kommuner.     

Faktumet att Österåkers kommun går mot trenden genom att som borgerligt styrd kommun 

förespråka tomträttsupplåtelse beror inte på direktiv från politiken. Att kommunen på senare 

år har börjat använda sig av tomträttsupplåtelse beror på att det inför förra valet slöts en 

blocköverskridande överenskommelse att upplåta ett visst antal hyresrätter i kommunen. Då 

kommunen under den senaste högkonjunkturen har haft svårt att leverera hyresrätter föreslogs 

från exploateringsenheten som lösning på detta uppdrag att dessa hyresrätter skulle upplåtas 

med tomträtt. Med denna lösning kunde processen med att sälja marken till bostadsrättspris 

och lita på att köparen levererade dessa dyra hyresrätter undvikas och det skulle på så sätt bli 
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lättare att få projekten att gå ihop. Utöver detta kunde kommunen garantera att hyresrätter 

byggdes genom att villkora detta i tomträttsavtalet. Detta gav tomträttshavaren möjlighet att 

gå in på ett lågt värde och kunde istället betala som vid en avbetalningsplan och slapp därmed 

lägga in hela summan initialt. För kommunen ansågs detta också som fördelaktigt då de får ta 

del av värdestegringen på orten samt att årsomsättningen påverkas positivt med ett jämnt flöde 

inkomster. Detta, tillsammans med att låsa fastighetens användningsområde, anses av 

kommunen vara en av de stora fördelarna med tomträttsupplåtelse då verksamheten blir lättare 

att planera med en stadig inkomst med ett jämnt flöde och en jämn avkastning. Tidpunkter för 

inkomster varierar annars helt beroende på när detaljplanen blir antagen.  

Den historiska kopplingen att det är ovanligt för borgerligt styrda kommuner att tillämpa 

tomträtt har inte någon större påverkan. Kommunen har istället valt att använda ett gammalt 

koncept, vilket var att få igång arbetarhemmet, som inte används men som passar och kan 

tillämpas i en annan situation. För politiken i kommunen ansågs detta vara en lämplig lösning 

och antogs av kommunstyrelsen 2016. I samband med detta upprättades en kommunal policy 

för tomträttsupplåtelse.   

För Österåkers kommuns del anses det största orosmomentet kring tomträtten ligga i brott mot 

tomträttsavtalet, och vad som händer med kommunen som tomträttsupplåtare om 

tomträttshavaren bryter mot villkoren i avtalet. En oro här är att tomträttshavaren ombildar 

avtalade hyresrätter till bostadsrätter i strid mot tomträttsavtalet, och vad konsekvenserna 

skulle bli av detta. I detta fall ser kommunen hellre att man får behålla hyresrätterna istället 

för ekonomisk kompensation.    

Vid det egna arbetet med tomträtter har det blivit att samma personer har jobbat med 

upplåtelsen. Detta märktes av på ett negativt sätt när en av dessa personer var tjänstledig och 

man anser att man behöver arbeta fram en rutin som är svår att få till när man arbetar med 

långa mellanrum. Denna avsaknad av rutin har också lett till att det har skett en del missar 

med inskrivningsmyndigheten som kanske hade kunnat undvikas vid större vana och större 

kunskap om vad man får villkora och inte i tomträttsavtalet. I övrigt har en svårighet för 

exploateringsenheten varit det interna arbetet på kommunen och sammarbetet med andra 

avdelningar som innehar mindre kunskap om tomträttsbegreppet. Detta kan t.ex. vara att få 

bygglovsenheten att interngranska innan exploateringsenheten godkänner handlingarna eller 

att få med planarkitekterna i ett tidigt skede.      
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Det man framförallt har valt att villkora i kommunens tomträttsavtal år att bestämma 

markanvändningen för fastigheten, vilket i de allra flesta fall är hyresrätter eller skoltomter. 

Utöver detta villkoras frågor som inte kan tas i bygglovet, som t.ex. gestaltning. Trots att det 

förekommer olika handläggare försöker kommunen arbeta så att blivande tomträttshavare 

behandlas på ett likvärdigt sätt och får samma tid med handläggare och bygglovsenheten. 

Detta blir dock mer komplicerat när man måste få till tidsplan i vissa projekt vid utbyggnad av 

infrastruktur.  

Något maxtak gällande tomträttsavgälden förekommer inte utan sätts genom värdering samt 

en ränta på 3,5 procent. Vanligtvis gör kommunen en värdering och exploatören en värdering 

som jämkas. Gällande rabatter finns inga sedan tidigare förutsagda, dock har avsteg gjorts i de 

nyskrivna tomträttsupplåtelserna. Detta har varit aktuellt i vissa fall då kommunens VA-

huvudman höjde kostnaden rejält under projektets gång för utbyggnad av kommunalt VA. Då 

dessa kostnader i projektet egentligen ligger på kommunen har en justering skett i dessa fall så 

att exploatören betalar den kostnaden och kommunen drog av på avgälden. Det finns dock 

inget beslut på hur länge dessa rabatter ska gälla, utan gäller i de senaste tomträttsavtalen 

endast under den första avgäldsperioden. Detta är troligen något det kommer finnas stora 

synpunkter på vid omförhandling av tomträttsavgälden inför nästkommande avgäldsperiod. 

Rabatter för byggnation av t.ex. skolor eller studentbostäder förkommer inte, och det finns i 

nuläget inga planer på att införa avdrag på avgälden av sådana slag . Detta beror på att det i 

dagsläget inte finns uppdrag på att ta fram denna typ av boende då det inte finns samma 

efterfrågan i Österåker.    

Responsen från exploatörer och privatpersoner har hittills varit väldigt blandad. Ofta har 

exploatörer som har dålig kunskap om upplåtelseformen varit negativa till en början. De flesta 

av dessa har dock ändrat uppfattning vid vidare påläsning och de nuvarande 

tomträttsinnehavarna har insett de fördelar som finns med tomträtt. Särskilt vid prispressade 

projekt har tomträttsupplåtelsen varit ett välkommet förslag då exploatören istället får ut 

kostnaderna i ett jämnare flöde.  

Framtiden för tomrättsupplåtelser i kommunen är svårt att sia om, dock har man varit nöjd 

med hur det hittills har fungerat för de nya tomträttsupplåtelserna och det har varit ett bra 

instrument framförallt för att uppfylla uppdraget på fler hyresrätter. De anser också att det 

känns tryggare att upplåta t.ex. skoltomter med tomträtt då man med större säkerhet vet att det 

inte blir en försäljning efter godkänt bygglov. En anledning som skulle kunna minska 
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användningen av tomträtt är upplåtelseformen istället skulle kunna låsas redan i detaljplan. 

Samtidigt, som nämnt ovan, är det jämna flödet av tomträttsavgäld en uppskattad effekt av 

tomträttsanvändningen som också påverkar planeringen av arbetet på avdelningen och gör 

budgeteringen enklare att uppskatta. (Nestor, 2018)(Österåkers kommun, 2016)   

 

4.1.2 Stockholms stad 

Stockholms stad är en av Sveriges största markägare med ägor både inom stadens gränser och 

i angränsande kommuner. Stockholms stad är också en ledande aktör gällande 

tomträttsupplåtelse, där närmare 11 000 fastigheter upplåts. Dessa upplåts framförallt med 

ändamål som bostäder i småhus och flerbostadshus men också för kommersiella ändamål så 

som handel, kontor och industrier.   

 

Då Stockholms stad är den ledande aktören av tomträttsupplåtelser genomfördes en intervju 

med Tobias Gunnarsson, projektledare på Stockholms stads exploateringskontor. Syftet med 

denna intervju var att få en inblick i hur Stockholms stad arbetar med tomträtt i en större skala 

samt vilka metoder och praxis de jobbar efter. Tobias har jobbat både som markförvaltare och 

projektledare på Stockholms stad och praktiserade dessförinnan på Österåkers kommun innan 

sin examen.  

 

4.1.2.1 Intervju Stockholms Stad 

I Stockholms stad startar majoriteten av alla blivande tomträttsupplåtelser med en 

markanvisning där exploatörer får lägga anbud på förslag till bebyggelse. I de fall där 

projektet inte upphandlas som en markanvisning finns en antagen policy för kommunen där 

exploatörer som vill bygga hyresrätter har möjlighet att få göra det med tomträttsupplåtelse. I 

dessa fall är det upp till exploatören att välja om det är något som de önskar eller inte, men i 

de flesta fall väljer de tomträtt som upplåtelseform då det blir lättare för projekten att gå ihop. 

I och med dessa alternativ initieras tomträtten tidigt och följer sedan med genom hela 

processen. För bebyggelse av bostäder arbetar kommunen efter ett standardförfarande med 

principer för hur projektutvecklingen och projekten ska gå till. Dessa beskriver också de olika 

momenten som finns vid tomträttsupplåtelse och är kopplade till besluten som tas under hela 

processen.     
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Då Stockholms stad upplåter så pass många tomträtter har de utvecklat ett väloljat maskineri 

för hanteringen av tomträtterna. Kommunen har utöver detta ett nära sammarbete med den 

kommunala lantmäterimyndigheten där båda parterna stöttar och stöttas av varandra. Trots att 

lantmäterimyndigheten jobbar mycket med tomträtt och är väldigt kunniga inom området 

upplevs dock att inte ens de behärskar hela tomträttsbegreppet och att det fortfarande 

uppkommer frågor. Detta visar sig ofta vid inskrivningsmyndigheten där Gunnarsson menar 

att allt kan hända och att det där inte finns några genvägar utan att man i många fall får testa 

sig fram till tomträttsavtalet blir godkänt. En förklaring till detta kan vara att handläggare vid 

inskrivningsmyndigheten fördelas jämnt över hela landet som är mer eller mindre kunniga i 

ämnet. Att fastna med tomträttsavtalet vid inskrivningsmyndigheten hör därför till vanligheten 

och kan orsaka kris med tidsplaner.     

Hur hårt styrda tomträttsavtalen brukar bli beror helt på situationen och vad som behöver 

regleras i det specifika fallet. Det finns dock olika standardmallar för olika sorts upplåtelser 

med allmänna bestämmelser. Dessa kompletteras sedan med eventuella särskilda 

bestämmelser för det aktuella fallet som är anpassat till exploateringen samt förtydliganden 

och justeringar av lagtext. På detta sätt arbetar man för att alla blivande tomträttshavare 

behandlas på samma sätt. Tilläggsavtal till tomträttsavtalet förekommer ofta, dock är dessa 

mindre standardiserade trots att de ofta ser lika ut. Bostadsformen, t.ex. att det ska vara 

hyresrätt, regleras dock inte i tomträttsavtalet utan anges istället i markanvisningen eller 

exploateringsavtalet.    

Förbrytelser mot tomträttsavtal är relativt ovanliga men brukar vid förekomst bestå av för 

stora byggnadsvolymer eller att tomträttshavaren använder fastigheten på fel sätt. Detta brukar 

uppmärksammas vid bygglovsansökan, som saknar godkännande av exploateringsenheten. I 

övrigt är det väldigt ovanligt att åtgärder vidtas och domstolärenden gällande detta är ovanligt. 

Storleken på tomträttsavgäld bestäms för flerbostadshus av fastighetens markvärde. Baserat på 

detta antas en schablonmässig avgäld beslutad av kommunfullmäktige, där olika stadsdelar i 

kommunen har olika värden eftersom marken är olika mycket värd. Vid småhus bestäms 

avgälden istället av taxeringsvärdet och reglering beräknas på 40 procent av markens 

taxeringsvärde, som är avgäldsgrundande, med 3,25 procent för en 10-årig avgäldsperiod och 

3,5 procent vid en 20-årig avgäldsperiod. Något maxtak för avgälden förekommer inte utan är 

kopplad till markvärdet och baseras på värderingen. En svårighet kan vara att sätta 

avgäldsnivåer samt kunna försvara dem när kraftiga språng sker. Detta visade sig 2017 när 
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nya avgäldsnivåer beslutates av kommunfullmäktige, vilket inte hade gjorts sedan 2004. På 

grund av fastighetsmarknadens framfart under åren 2004-2017 ledde detta till en kraftig 

höjning av avgäldsnivåerna. I samband med detta kom en del protester och klagomål men 

eftersom höjningarna är beslutade av kommunfullmäktige kan de motiveras och försvaras.        

Baserat på fastighetsmarknadens uppgång de senaste åren är det svårt att säga hur framtiden 

för tomträtt kommer att se ut. De senaste åren har dock nettot på antalet tomträttsupplåtelser i 

kommunen minskat då de flesta av friköpen som görs är småhus medan antalet flerbostadshus 

som upplåts ökar. Antalet har minskat relativt kraftigt på kort tid vilket beror på att samtliga 

tomträttsavtal i stadsdelen Botkyrka nyligen såldes av samt cirka 100 tomträttsupplåtelser 

friköps om året. Detta utgör inte något uttalat mål dock bidrar det till avdelningens 

försäljningsmål. Kommunen ser dock fortfarande upplåtelseformen som ett värdefullt verktyg 

för att säkerhetsställa att det byggs hyreshus.  

Som fördel med tomträtt vill Gunnarsson lyfta att det är ett användbart verktyg för att få igång 

bostadsbyggandet för hyreshus på lång sikt samt en stor inkomst och en ekonomisk säkerhet. 

Det är dessutom en bra metod för att upplåta skolfastigheter, då de flesta skolor i Stockholms 

stad upplåts med tomträtt. Möjligheten att inskränka rättigheter i fastigheten samt avtal om 

kortare avgäldsperioder samt inga eller låga inlösningsskyldigheter gör tomträtten till en 

ekonomiskt fördelaktig lösning. Nackdelar med tomträtten som framhävs är framförallt den 

omfattande, administrativa hanteringen som upplåtelseformen kräver, där något slags system 

behövs för att kunna hantera mängden av nyupplåtelser, omförhandlingar och friköp. Om 

detta inte sköts ordentligt finns risk att man missar omförhandling av avgäld vilket innebär att 

avgälden blir densamma i 10-20 år till. Emellertid, klarar man som kommun av hanteringen 

av detta är tomträtt ett bra instrument. (Gunnarsson, 2018) (Stockholms stad, 2018).         

 

4.1.3 Rättsfall 

För att få en djupare förståelse för tomträtt har ett antal rättsfall studerats. Detta ger en inblick 

i problematiken och tvisterna som kan uppstå vid upplåtelsen samt ge viss lärdom om 

misstagen som tidigare har gjorts.  
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4.1.3.1 Mål om omprövning av tomträttsavgäld – NJA 2013 s. 455 

År 2013 prövades ett mål gällande omprövningen av tomträttsavgälden enligt 13 kap. 11 § JB 

för en tomträttsupplåtelse mellan Malmö kommun och HSB:s Bostadsrättsförening Marietorp 

i Oxie. Kommunen, som upplåter fastigheten med bostäder som ändamål, väckte talan mot 

bostadsrättsföreningen där de yrkade på att den årliga tomträttsavgälden för den kommande 

tioårsperioden skulle regleras till 1 090 550 kr. Denna höjning föreslogs då markvärdet för 

den aktuella fastigheten vid tidpunkten för omprövningen av avgälden var avsevärt högre än 

motsvarande värde vid tiden för den senaste avgäldsregleringen. Utöver detta fastställdes 

avgäldsräntan på en realränta som anses skälig samt tar hänsyn till triangeleffekten till 3,25 

procent. Denna avgäldsränta skulle motsvara en betydligt högre avgäld än den yrkade, dock 

reduceras denna av kommunens hänsyn till faktorer av bostadspolitisk natur och andra 

omständigheter. Trots detta anser kommunen att den tomträttsavgäld som de yrkar är betydligt 

lägre än vad strikt tillämpning av avgäldsräntan beräknad på marknadsvärdet skulle motsvara. 

Detta bestreds av bostadsrättsföreningen som istället yrkade på att den årliga avgälden skulle 

regleras till 662 592 kr. Föreningen hävdade dock att kommunen ägde rätt till höjning av 

tomträttsavgälden, dock ifrågasattes metoden för hur den nya tomträttsavgälden hade 

beräknats. Bostadsrättsföreningen hävdade dessutom att kommunen av bostadspolitiska skäl 

tillämpade rabatt av avgäldsräntan på andra tomträttsupplåtelser inom kommunen och att 

dessa av likabehandlingsskäl måste tillämpas enhetligt. En rabatterad avgäldsränta skulle 

därmed istället uppgå till 2 procent.   

 

Domslut 

Fastighetsdomstolen och målets första instans fann att kommunens yrkande inte gick emot 

kommunens likställighetsprincip utan att avgäldsräntan skulle bestämmas till 3,25 procent 

enligt gällande praxis. Följaktligen fastställdes den årliga avgälden till 1 076 751 kr. 

Bostadsrättsföreningen överklagade fastighetsdomstolens beslut till Hovrätten med yrkandet 

att avgäldsräntan skulle fastställas till 2 procent. Hovrätten hävdade dock liksom 

fastighetsdomstolen att likställighetsprincipen inte var tillämplig i fallet utan använde istället 

en avgäldsränta på 2,7 procent. Denna nya procentsats baserades på en rapport från Sveriges 

riksbank som hävdade att det i mål angående omprövning av tomträttsavgäld var skäligt att 

utgå från en lånsiktigt riskfri realränta på 2,5 procent. Till denna procentsats lade Hovrätten 
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till 0,20 procentenheter med hänsyn till triangeleffekten. Följaktligen fastställdes den årliga 

avgälden till 894 532 kr. 

Efter Hovrättens beslut överklagade både bostadsrättsföreningen och kommunen till HD. I 

denna instans yrkade bostadsrättsföreningen på att HD skulle bifalla den talan som föreningen 

hade fört vid fastighetsdomstolen medan kommunen yrkade på att HD skulle undanröja 

hovrättens dom och återförvisa målet till hovrätten för fortsatt behandling. HD ansåg dock att 

rättegångsfel hade begåtts då Hovrätten hade lagt till uppgifter från rapporten från Sveriges 

riksbank. Detta utan att någon av parterna hade åberopat detta eller uppmärksammats på 

rapporten, vilket inte gav dem tillfälle att yttra sig gällande denna. HD beslutade därför att 

undanröja Hovrättens dom, då detta rättegångsfel kunde antas ha påverkat på målets utgång, 

och återvisade målet för fortsatt behandling. (NJA 2013 s. 455)   

 

4.1.3.2 Mål om uppsägning av tomträttsavtal - NJA 2011 s. 425 

Den 5 mars 2008 ansökte Göteborgs kommun hos Lantmäteriet att säga upp tre 

tomträttsupplåtelser på kommunens fastigheter. De aktuella fastigheterna hade enligt 

kommunen sagts upp till avflyttning den 30 november 2009. Vidare har kommunen ansökt om 

att tomträttsupplåtelserna ska avskrivas ur fastighetsregistret då tomträttshavarna delgivits 

uppsägningen på föreskrivet sätt samt att uppsägning anmälts till Lantmäteriet för anteckning 

i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Lantmäteriet avslog dock ansökan med motiveringen att kommunen inte uppfyllde lagrummet 

13 kap. 15 § JB. Detta lagrum syftar till att uppsägning av tomträttsavtalet ska ske minst två år 

före periodens utgång och under denna tid åligger det fastighetsägaren att anmäla 

uppsägningen till Lantmäteriet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om detta 

inte utförs blir uppsägningen utan verkan. De aktuella tomträttsupplåtelserna får sägas upp till 

den 30 november 2009, vilket gjordes av kommunen. Dock måste anmälan om uppsägning 

inkomma till Lantmäteriet minst 2 år före periodens utgång, dvs. den 30 november 2007. Då 

anmälan av uppsägningen i detta fall inte inkom till Lantmäteriet förrän den 5 mars 2008, 

ansågs uppsägningen ogiltig. 
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Domslut 

Kommunen överklagade Lantmäteriets beslut i Göteborgs tingsrätt där de yrkade på bifall i 

sin ansökan. Tingsrätten instämde dock i Lantmäteriets bedömning och lämnar överklagandet 

utan bifall.  

Kommunen lyfte frågan vidare till Hovrätten där de yrkade på bifall av begäran om avförande 

av inskrivningen av tomträtten samt att återförvisa ärendet till Lantmäteriet för förnyad 

handläggning. Även Hovrätten instämde dock i Lantmäteriets bedömning och avslog därmed 

överklagandet.   

Frågan lyftes vidare ännu en instans till Högsta domstolen där kommunen återigen yrkade på 

bifall av deras begäran om avförande av inskrivningen av tomträtten samt att återförvisa 

ärendet till Lantmäteriet för förnyad handläggning.  

I ärendet lyftes bakrunden till vikten av anmälningsskyldighet som härleds till rättssäkerheten 

för tredje man, då denne genom detta kan få kännedom om uppsägning av tomträtten har 

skett. Vidare utreds frågan om huruvida ett misstag från fastighetsägaren kan rättas till genom 

att Lantmäteriet har begått ett fel. Detta då kommunen har delgivit tomträttshavarna om 

uppsägning i rätt tid, dock missat att anmäla detta till inskrivningsmyndigheten. Ansökan om 

anteckning som gjordes av kommunen den 5 mars 2008 borde av detta skäl ha avslagits men 

Lantmäteriet antecknade trots detta uppsägningen i fastighetsregistret.  

I exempelvis förvärvtillståndsärenden finns en bestämmelse om att en myndighets fel läker ett 

fel i ansökan, och det allmänna drabbas av att en frist har missats. HD ansåg dock att detta 

inte var tillämpligt i denna situation då kommunen i form av det allmänna skulle slippa 

följderna av sitt misstag medan de enskilda tomträttshavarna lider skada. HD fastställde därför 

Hovrättens beslut. (NJA 2011 s. 425)   

 

4.1.3.3 Mål om förbrytelse av tomträttsavtalet – Svea HovR  2014-T 3522 

Mellan Stockholms stad och en bostadsrättsförening förelåg ett tomträttsavtal med bostäder 

som ändamål på en fastighet i kommunen. I anslutning till denna fanns en utnyttjningsbar area 

på cirka 16 000 kvadratmeter. År 2000 genomfördes en omreglering av tomträttsavgälden 

genom ett tilläggsavtal till tomträttsavtalet. I samband med upprättandet av de nya 

handlingarna hämtades information från Skatteverket som dessvärre visade sig vara 

inaktuella. Den uthyrningsbara arean fastställdes istället enligt det nya avtalet till 12 900 
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kvadratmeter och en justering gjordes därför i avtalet för den minskade arean.  

I samband med detta krävde bostadsrättsföreningen kommunen på ersättning då det enligt det 

nya tilläggsavtalet tidigare hade betalt för mycket i avgäld. För att fastställa detta gjordes 

därför nya mätningar på den uthyrningsbara arean, där kommunen fastställde den till 15 000-

16 000 kvadratmeter medan bostadsrättsföreningen fastställde den till 14 250 kvadratmeter.   

 

Domslut 

Då kommunen enligt 13 kap. 8 § JB inte kan häva avtalet yrkade de till tingsrätten att 

förpliktiga bostadsrättsföreningen att med vite som påföljd upphöra med all användning som 

stred mot tomträttsavtalet. Yrkandes syftade även på att bostadsrättsföreningen skulle betala 

skadestånd för mellanskillnaden i avgälden mellan den faktiska arean och arean angiven i 

tomträttsavtalet.   

Enligt tingsrätten stod den klart att den uthyrningsbara arean som brukats av 

bostadsrättsföreningen översteg 12 900 kvadratmeter, vilket bröt mot tomträttsavtalet. 

Bostadsrättsföreningen hävdade dock att kommunen var medvållande i skadan då kommunen 

först hade hävdat att arean endast var 12 900 kvadratmeter. Då det i själva verket var 

bostadsrättsföreningen som hade inaktuella uppgifter hos Skatteverket fastställdes dock att 

kommunen inte ansågs ha medvållande i skadan. Tingsrätten biföll kommunens yrkande och 

fastställde därför att bostadsrättsföreningen skulle betala skadestånd på mellanskillnaden i 

area, motsvarande 221 633 kr. Vidare förpliktades bostadsrättsföreningen att upphöra med 

användningen av tomträtten som stred mot tomträttsavtalet. Om detta inte uppfylldes senast 9 

månader efter domen riskerade bostadsrättsföreningen påföljd av vite motsvarande 1 000 000 

kr.      

Bostadsrättsföreningen överklagade tingsrättens dom till hovrätten. Hovrätten ansåg dock att 

tingsrätten hade gjort en korrekt bedömning av ärendet och att bostadsrättsföreningen hade 

brutit mot tomträttsavtalet. Däremot fastställde Hovrätten att skadeståndet skulle höjas till 

302 227 kr, detta för att täcka ytterligare ett års felaktig avgäld. (HovR  2014-T 3522) 
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4.1.3.4 Mål om uppsägning från fastighetsägarens sida - MMD F 1407-2014 

Sedan 1959 har Nacka kommun upplåtit en fastighet med tomträtt till Circle K Sverige AB. 

Till fastigheten hör en hamn, en bränsledepå med ca 40 cisterner samt tre bergrum för 

beredskapslagring. Enligt tomträttsavtalet varade den första avgäldsperioden 60 år, räknat från 

den 1 januari 1959, och den andra avgäldsperioden varade 40 år från utgången av tidigare 

avgäldsperiod. När utgången för den första avgäldsperioden närmade sig valde kommunen att 

säga upp avtalet då de istället ämnade bygga 2000 bostäder på fastigheten. Kommunen 

hävdade att detta var av allmänt intresse då bostäderna skulle tillgodose regionens behov av 

bostäder. 

Circle K ifrågasatte dock uppsägningens giltighet då de inte ansåg att det förelåg rimliga skäl 

till uppsägningen. 

 

Domslut 

I ärendets första instans i tingsrätten fastställdes att det förelåg skäl att säga upp 

tomträttsavtalet och att uppsägningen därmed var giltig. Detta överklagades dock av Circle K 

hos Mark- och miljödomstolen. MMD lyfte frågan huruvida rekvisiten i 13 kap. 14 § JB var 

uppfyllda gällande om det är av vikt för fastighetsägaren att fastigheten används till 

bebyggelse av annan art än den befintliga. Vidare måste skälen som angetts vara godtagbara 

och ha tillräcklig tyngd. Om detta anses vara uppfyllt skall MMD göra en avvägning av 

parternas intressen i frågan. MMD menade att det angivna skälet för uppsägningen var 

godtagbart dock ansågs behovet kunna tillgodoses utan större olägenhet på annat sätt. 

Dessutom ansågs kommunen inte kunna visa möjlighet till beslut om nya detaljplaner för 

bostadsbyggand på den aktuella fastigheten. Med avseende på detta fastställde MMD 

kommunens skäl för uppsägningen saknade tyngd och att det därför inte förelåg skäl för 

uppsägningen, som därmed blev utan verkan. (MMD F 1407-2014)          
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5. Analys 

Detta kapitel kommer att analysera och diskutera den teori och empiri som har presenterats 

ovan.  

 

5.1 Problem i tomträttslagstiftningen 

Sedan nuvarande tomträttslagstiftning trädde i kraft i samband med nya JB år 1967 har endast 

ett fåtal ändringar genomförts. Detta betyder dock inte att lagstiftningen saknar problem.  

En synpunkt som har varit aktuell redan sedan lagändringen 1967 är regleringen kring 

tomträttsavgälden och systemet för att bestämma storleken på denna. Detta då lagstiftningen 

ger utrymme för olika sätt att beräkna avgälden. Denna otydlighet bidrar till att effekterna av 

deras tillämpning blir svåra att förutse. Då avgäldsperioderna dessutom i regel är relativt långa 

är det inte ovanligt att avgälden för tomträttsinnehavarna höjs kraftigt vid omreglering, 

särskilt i områden med stor markvärdesstegring. Detta förstärks ytterligare av den så kallade 

triangeleffekten, som innebär att den förväntande markvärdestegringen för kommande 

avgäldsperiod också tas i beaktande vid avgäldsregleringen. Detta är framförallt ett problem 

för tomträttshavare i bostäder där de trappstegsvisa avgäldshöjningarna bidrar till sociala 

problem i form av kraftigt höjda levnadskostnader. Man kan dock också se problemet som 

sådant att de fasta avgälderna under en hel avgäldsperiod ger upphov till subventionerad 

boendekostnad under avgäldsperiodens senare del, till dess omförhandling av 

tomträttsavgälden sker. Åtminstone kan detta vara fallet då markvärdesstegringen är svår att 

förutse.  

 

5.2 Tomträtt i Österåkers kommun respektive Stockholms stad 

Processen för hur tomträtt upplåts i Österåkers kommun skiljer sig av naturliga skäl en del åt 

från processen i Stockholms stad. Det är dock inte riktigt rättvist att jämföra kommunerna då 

de trots sin geografiska närhet upplever två helt olika marknader med avseense på storlek och 

historisk tradition av tomträtt. I de två kommunerna finns dessutom helt olika intressen för 

exploatering och krav på vissa typer av bebyggelse. I denna analys bortser vi dock från detta 

och fokuserar på vad kommunerna har att lära från varandra.  
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En gemensam åsikt för de båda kommunerna trots deras skillnad i erfarenhet och rutin kring 

tomträtt är att lagstiftningen kring tomträtt bör förtydligas för att bli enklare att förstå och 

tillämpa. Detta gäller även vid inskrivningsmyndigheten då tomträttsavatal ska skrivas in i 

fastighetsregistret. Ett moment som båda kommunerna anser vara väldigt opålitligt och där 

man aldrig vet vad som kan hända. Att fastna med tomträttsavtalet vid 

inskrivningsmyndigheten hör därför till vanligheten och kan orsaka kris med tidsplaner. De 

båda kommunerna menar att tillämpning av tomträtt kräver mycket att hålla reda på och 

konsekvenserna av att missa detaljer kan bli stora. Exempelvis kan en miss att anmäla 

omförhandling eller uppsägning i tid få konsekvenserna att kommunen blir fast med 

tomträttsavtalet i dess nuvarande form, vilket kan bli en stor ekonomisk förlust. På Stockholm 

stad fungerar detta på grund av en långt gången rutin men att bygga upp en sådan rutin från 

början kan vara knepigt. På grund av sitt stora bestånd av tomträtter har Stockholms stad även 

medarbetare som arbetar med markupplåtelse på heltid. Detta är dock ofta inte möjligt i 

mindre kommuner med ett mer begränsat bestånd, därför är det extra viktigt för dessa att ha 

ett välfungerande system som påminner om kritiska tidpunkter i diverse tomträttsavtal.   

En av de främsta skillnaderna kommunerna emellan är att majoriteten av tomträttsupplåtelser 

startar med en markanvisning där exploatörer får lägga anbud på förslag till bebyggelse. 

Denna strategi bidrar till att det inte finns några motsättningar till upplåtelseformen från 

exploatörerna då det står klart från början att det är tomträtt som gäller. 

Under processen med uppförandet av tomträttsavtalet har Stockholms stad till skillnad från 

Österåkers kommun ett inarbetat standardiserat förfarande med mallar knutna till 

användningsområde. Då tomträttsavtal ofta liknar varandra är detta ett sätt för att effektivisera 

processen. Vidare arbetar Stockholms stad tillsammans med det kommunala lantmäteriet i ett 

framgångsrikt samarbete. Detta är något som skulle vara till stor hjälp för de mindre 

kommunerna som inte arbetar med tomträtt lika ofta och därmed kanske inte är lika à jour 

med gällande bestämmelser.   

    

5.3 Rättsfall 

I föregående kapitel presenterades ett antal rättsfall för att ge en verklighetsbaserad bild av 

vilka problem och tvister som kan uppkomma vid tomträttsupplåtelser. Trots att tomträtten 

sedan införandet av den nya lagstiftningen år 1967 har präglats av kritik finns det relativt få 
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rättskällor som behandlar tomträtt. En förklaring till detta kan vara de begränsade 

bestämmelserna som gäller för tomträtt. Med detta menas att det framförallt för uppsägning av 

avtal endast finns begränsade tillfällen för tomträttsupplåtaren att avsluta tomträttsuppåtelsen. 

Dessa tidpunkter infaller enligt nuvarande lagstiftning efter 60 år efter inträdet av upplåtelsen. 

Reglerna gällande detta uppkom i samband med den nya lagstiftningen som infördes år 1953. 

Detta innebär att den första möjliga 60-årsperioden gick ut så sent som 2013. Eventuellt 

innebär detta att rättskällorna inom detta område kommer att öka de kommande åren då allt 

fler tomträttsupplåtelser närmar sig minimitiden på 60 år. Om detta skulle vara fallet finns det 

dessutom möjlighet för rättskällorna att ge en tydligare bild av vilka skäl som är godtagbara 

samt är av vikt för att tomträttens uppsägning ska vara godtagbar. Detta är ofta en svår 

avvägning, som presenterades i rättsfallet MMD F 1407-2014 ovan. Tydliggörande av detta 

skulle dock bidra till att göra tomträttsupplåtelsen mer tillgänglig. 

De fyra presenterade rättsfallen representerar de vanligast förekommande tvister som 

uppkommer vid upplåtelseformen. Framförallt har det visat sig att det rör sig om bestämning 

av tomträttsavgälden samt den skäliga avgäldsräntan som föreläggs i domstol. De breda 

bestämmelserna i lagrummet ger utrymme för parterna att tillämpa flera olika metoder för att 

bestämma tomträttsavgälden. På grund av detta saknas mer generella och enklare metoder för 

att fastställa tomträttsavgälden och detta resulterar i tvister gällande fastställning av 

avgäldsunderlaget och den värdering av mark som görs i samband med detta. Detta resulterar 

inte bara i långa kostsamma domstolsprocesser utan också som avskräckande exempel 

gentemot tomträttsupplåtelse. Detta bidrar ytterligare till att tomträtt karakteriseras som en 

oförutsägbar upplåtelseform där effekterna av dess tillämpning kan vara svår att förutse.           

Avseende en skälig avgäldsränta finns i normalfallet till synes inga problem för parterna att 

träffa en överenskommelse. Detta då flera kommuner har en politiskt antagen avgäldsränta 

som beslutats av kommunfullmäktige. Denna avgäldsränta kan variera något mellan med 

kommunerna med avseende på hur kommunen väljer att ta hänsyn till triangeleffekten och 

andra bostadspolitiska omständigheter men brukar relativt väl spegla praxis.     
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6. Slutsats 

Avslutningsvis presenterar detta kapitel en sammanställning över de slutsatser som 

framkommit i diskussion och analys.   

 

Tomträtt används idag till ett annat syfte än vad som var tanken vid införandet år 1907, där 

det har gått från att vara ett verktyg för att uppmuntra byggverksamhet samtidigt som staten 

eller kommunen kunde påverka ändamålet med fastigheten, behålla värdestegringen på 

marken samt få en årlig avgäld. Som framgår av denna uppsats har detta ändrats och idag 

används tomträttsbegreppet istället framförallt för att möjliggöra etablering och styra 

markanvändningen på andra sätt som inte är möjligt genom planbeslut. På grund av detta är 

det därför inte så konstigt att lagstiftningen inte helt följer med i tillämpningen av tomträtten i 

praktiken. Vidare har endast ett fåtal ändringar har gjorts i lagstiftningen sedan införandet, 

varav den senaste 1967. Då närmare 65 år har förflutit sedan de senaste förändringarna och 

mycket kring tomträttsbegreppet och dess användning har förändrats är det kanske på sin plats 

att uppdatera dessa för att bli mer tillämpliga. På detta sätt skulle lagstiftningen kunna sluta 

vara ett steg bakom den praktiska tillämpningen och inträdet i en tomträttsupplåtelse skulle 

kunna bli mer förutsägbart. Med detta hänvisas framförallt fastställandet av 

tomträttsavgälderna, då en stor del lämnas åt parterna att förhandla om istället för att ha 

bestämda, enhetliga metoder. Då tomträtt är något som endast får upphandlas av stat eller 

kommuner skulle detta dessutom underlätta för likabehandlingsprincipen, då alla 

tomträttshavare då skulle få samma förutsättningar. Emellertid har flera statliga offentliga 

utredningar kring tomträtt gjorts men inga större förändringar har skett hittills. Vidare kan 

konstateras att nettot för antal tomträtter i dagsläget minskar, dvs. fler tomträttsupplåtelser 

friköps än vad som nyetableras, vilket ytterligare talar mot att förändringar i lagstiftningen 

skulle ske de närmsta åren.    

Med avseende på teorin och empirin som har presenterats i detta arbete står det klart att ett par 

punkter kring tomträttsupplåtelser behöver klargöras för att göra upplåtelseformen mer 

tillgänglig.  Då få personer är ordentlig inlästa på vad upplåtelseformen egentligen innebär 

finns en del förutfattade meningar kring begreppet som inte alltid stämmer och oklarheter 

gällande hur trygg upplåtelseform det faktiskt är förekommer fortfarande, både för 

tomträtthavare och tomträttsupplåtare. Ett exempel på detta är att man som tomträttshavare 
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skulle sitta otryggt i en tomträtt på grund av att man som tomträttshavaren inte får säga upp 

tomträttsavtalet. Dock kan vi se både i lagstiftning och praxis att det ska mycket till för att en 

tomträttsupplåtare ska få säga upp tomträttsavtalet. Det räcker alltså inte för 

tomträttsupplåtaren att vilja använda fastigheten för annat allmänviktigt ändamål utan de två 

parternas intressen vägs också mot varandra och utreds för bästa lösning. På samma sätt 

tryggas en tomträttsupplåtare av en tomträtt då denne genom i större utsträckning kan styra 

användningen och ändamålet på fastigheten än vad som kan styras detaljplan. Ytterligare en 

missuppfattning kring tomträttsupplåtelse är vilka påföljder som kan tillämpas vid 

villkorsbrott, t.ex. att tomträttsinnehavaren skulle ombilda avtalade hyresrätter till 

bostadsrätter i strid mot tomträttsavtalet. En oro här är att tomträttsupplåtaren skulle få 

skadestånd på grund av överträdelsen men att hyresrätterna skulle försvinna. Detta scenario 

stämmer dock inte heller då tomträttshavaren vid en överträdelse av sin rätt är skyldig att 

återställa vad som rubbats, samt ersätta den skada som uppstått i och med kontraktsbrottet. 

Kan dessa punkter få spridning finns det chans även för andra kommuner att inse fördelarna 

som finns med tomträttsupplåtelse. Klargöranden och ändringar enligt detta skulle underlätta 

både hanteringen av befintliga och nybildande tomträttsupplåtelser. Fram till dess att 

ändringar i lagstiftningen sker skulle dock kommuner kunna gynnas av ett ökat samarbete 

kring tomträtt. Som presenterat med intervjun med Stockholms stad har kommunen ett 

framgångsrikt samarbete med det kommunala lantmäteriet där de utbyter kunskap och stöttar 

varandra i olika tomträttsfrågor. Ett sådant samarbete för fler kommuner, antingen med 

lantmäteriet eller andra kommuner, skulle särskilt vara fördelaktigt för mindre kommuner 

eller kommuner som inte arbetar med tomträtt så ofta. Genom ett sådant samarbete skulle 

kommunerna kunna dela med sig av såväl praktiska rutiner som upprättande av tomträttsavtal, 

hanteringen av omförhandling för tomträttsavgälden och uppsägning av tomträttsupplåtelsen 

men också genom kunskapsutbyte i tomträttsfrågor som uppkommit i de olika kommunerna. I 

detta forum en form av praxis kunna bildas genom att gemensamt besluta vilka metoder för 

värdering som bör användas samt skäliga räntor. Vidare skulle diskussion kring subvention av 

tomträttsavgälden kunna ske huruvida det är skäligt att ge rabatter eller avdrag för vissa 

ändamål, som t.ex. skolor och hyresrätter. Genom detta skulle det också kunna vara möjligt att 

dela med sig av mallar i form av markanvisningsavtal och tomträttsavtal för olika 

tomträttsavgälder och ändamål. Ett samarbete som detta skulle kunna göra tomträttsbegreppet 

mer tillgängligt för fler kommuner. Vidare skulle det ytterligare sprida det gamla begreppet 

tomträtt som har fått ett nytt användningsområde och har blivit ett användbart verktyg för att 
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få igång bostadsbyggandet samtidigt som kommunen kan styra användningsområdet, ta del av 

markvärdestegringen och skapa en stabil inkomst.  
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7. Förslag på fortsatta studier 

Detta kapitel presenterar de frågeställningar som uppkommit i samband med utförandet av 

arbetet och som skulle kunna vara föremål för fortsatta studier inom området. 

 

Ett problem som har lyfts under arbetet av denna uppsats är hanteringen av tomträttsavtal och 

framförallt när tomträttsavtal ska skrivas in i fastighetsregistret hos inskrivningsmyndigheten. 

Detta moment har beskrivits av båda kommunerna som har hörts i detta arbete som 

oförutsägbart och opålitligt. En vidare studieskulle därför kunna göras kring detta för att 

verkligen utreda vilka tomträttsavtal som fastnar hos inskrivningsmyndigheten och hur detta 

skulle kunna undvikas.   
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor Österåkers kommun 

 Att göra ett exjobb var ett förslag från er sida, kan ni berätta hur problemet uppstod?  

 

 Vad är det största orosmomentet med tomträtt? 

 

 Österåker går mot trenden att som borgerligt styrd kommun förespråka 

tomträttsupplåtelse. Vilka är direktiven från politiken? Varför är det så?  

 

 Vad är det som har ändrats de senaste åren, varför kommer ökningen av tomträtter i 

kommunen nu?  

 

 Hur fungerar det när en tomträtt bildas? Varifrån kommer beslutet? Hur bestäms det? 

 

 Vad har du känns fungerar bra/mindre bra vid era egna tomträttsupplåtelser? Var 

ligger svårigheterna? 

 

 Vad reglerar ni i avtalen och hur reglerar ni villkoren? Tilläggsavtal? Hur jobbar ni 

mot att alla tomträttshavare behandlas på samma sätt? 

 

 Har ni vidtagit några åtgärder för att förhindra att hyresrätter ombildas? Modeller? 

Rabatterat för t.ex. studenter? Vilka åtgärder? 

 

 Hur beräknas avgälden? Finns ett maxtak? 

 

 Vad får ni för respons från exploatörer och privatpersoner med tomträtt? Hur är 

intresset från deras sida? Hur väljer ni? 

 

 Hur ser ni på framtiden gällande tomträtter? Ökar/minskar? 

 

 Rekommendation till andra kommuner, fördelar/nackdelar med tomträtt?  
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor Stockholms stad 

 Hur ser processen ut hos er vid upprättandet av en ny tomträttsupplåtelse?  

o Finns ett standardförfarande eller är det olika från gång till gång? 

o Vad fungerar bra/mindre bra? 

 

 Vad reglerar ni i avtalen och hur reglerar ni villkoren? Tilläggsavtal? Hur jobbar ni 

mot att alla tomträttshavare behandlas på samma sätt? 

 

 Hur jobbar ni för att förhindra att hyresrätter ombildas? Modeller? Rabatterat för ex 

student? 

 

 Har ni sagt upp något avtal i förtid? Vad blev konsekvenserna av detta? 

 

 Vilka problem uppkommer vid omförhandling av villkoren i tomträttsavtalet?  

o Hur ofta blir det ett domstolssärende? 

o Förbrytelser mot tomträttsavtalet? 

 

 Hur beräknas avgälden? Finns ett maxtak? 

 

 Hur ofta förekommer det att tomträttshavaren friköper tomträtten?  

 

 Enligt riktlinjerna är Stockholm i de flesta fall villig att sälja småhustomträtter medan 

flerbostadshustomträtter och kommersiella tomträtter görs en fördjupad bedömning 

från fall till fall. Avvecklas småhustomträtter? Varför? 

 

 Vad får ni för respons från exploatörer och privatpersoner med tomträtt? Hur är 

intresset från deras sida? Hur väljer ni? 

 

 Hur ser ni på framtiden gällande tomträtter? Ökar/minskar? 

 

 Rekommendation till andra kommuner, fördelar/nackdelar med tomträtt?  
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