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Abstract 

Since 1907, it has been possible in Sweden to lease a property with leasehold rights. The site 

leasehold right is a right of use that means that the site leaseholder has the right to use a property 

against of annual ground rent. Only the public may grant leasehold rights, which is usually the 

municipality but also state may grant a site leasehold. The conditions are similar to the right of 

ownership and the intention of the introduction was to give private individuals the opportunity 

to gain access to land for housing purposes without the state or the municipality losing 

ownership of the land. 

 

The question posed in this work is whether the site leasehold has a future and especially in 

Huddinge municipality. Huddinge municipality is a municipality with a few site leaseholds at 

present and the question is whether they should either keep, sell off or develop and work 

furthermore with site leaseholds. 

 

Since it is an older legislation, it has emerged in the work that several of the municipalities that 

work with site leasehold consider it old-fashioned and rigid legislation. The major problem 

with the site leasehold is that the termination cannot be renegotiated before the termination 

period is over and that it must not follow an index count. This has led to major increases of the 

ground rent, which the media has been quick to criticize. The increase comes from the fact that 

land value has often risen sharply. However, the criticism has primarily concerned site 

leasehold for residential purposes.  

 

In the work it has emerged that leaseholds for residential purposes probably do not have a 

future in Huddinge municipality or in other similar municipalities unless the entire market 

value is charged in the ground rent. The problems that can arise when renegotiating ground 

rent mean that the revenue that the site leaseholds brings does not cover the costs that can arise. 

The rent and the purchase price for the purpose was discounted by most municipalities. Among 

other things, this means that the site leasehold for housing purposes, Huddinge municipality 

should be cautious about granting leaseholds for residential purposes. Site leasehold for 

purposes other than housing have a future in Huddinge municipality but also in other 

municipalities. The advantages are many with leasehold rights where, among other things, land 
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ownership is retained. If the debt is market-adjusted, stable income will be added over the term 

of the debt. Especially in municipalities with a land value development that Huddinge 

municipality has had, it is with great advantage that land ownership is retained. The leasehold 

means for the municipality an increased administrative work in the case of renegotiation of the 

debt and in connection with leasing compared with lease and land sales. On the other hand, 

land sales do not provide recurring income and lost ownership of the land. 
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Sammanfattning 

Sedan år 1907 har det i Sverige varit möjligt att upplåta en fastighet med tomträtt. Tomträtten 

är en nyttjanderätt som innebär att tomträttshavaren har rätt att nyttja en fastighet mot av årlig 

avgäld. Endast det allmänna får upplåta tomträtt vilket oftast är kommun men även stat får 

upplåta tomträtt. Villkoren är liknande äganderätten och avsikten med införandet var för att ge 

privatpersoner möjligheten att få tillgång till mark för bostadsändamål utan att staten eller 

kommunen förlorade äganderätten till marken.  
 

Frågan som ställts i detta arbetet är om tomträtten har en framtid och då speciellt i Huddinge 

kommun. Huddinge kommun är en kommun med ett fåtal tomträtter i dagsläget och frågan är 

om de ska antingen behålla, sälja av eller utveckla sitt arbete med fler tomträtter. 

 

Eftersom det är en äldre lagstiftning har det framkommit i arbetet att flera av de kommuner 

som arbetar med tomträtt anser det vara gammalmodig och stel lagstiftning. Det stora 

problemet med tomträtten är att avgälden inte kan omförhandlas innan avgäldsperioden är över 

och att den inte får följa en indexuppräkning. Det har lett till stora höjningar för den nya 

avgäldsperioden, vilket media varit snabba med att kritisera. Höjningen kommer ifrån att 

markvärdet ofta har stigit kraftigt. Dock har kritiken främst berört tomträtt för bostadsändamål.  

 

I arbetet har det framkommit att tomträtter för bostadsändamål har troligtvis inte en framtid i 

Huddinge kommun eller i andra liknande kommuner om inte fullt marknadsvärde tas ut. 

Problemen som kan uppstå vid omförhandlingar av tomträttsavgälden gör att de intäkter som 

tomträtter ger inte täcker de kostnader som kan uppstå. Avgälden för ändamålet rabatterats av 

de flesta kommuner och likaså friköpspriset. Bland annat därför gör att tomträtten för 

bostadsändamål bör Huddinge kommun vara försiktiga med att upplåta tomträtter för 

bostadsändamål. Tomträtter för annat ändamål än bostad har en framtid i Huddinge kommun 

men även i andra kommuner. Fördelarna är många med tomträtt där bland annat markägandet 

behålls. Är avgälden marknadsanpassad tillkommer stabil inkomst över avgäldsperioden. 

Speciellt i kommuner med en markvärdesutveckling som Huddinge kommun har haft är det 

med stor fördel att markägandet behålls. Tomträtten innebär för kommunen en ökad 

administrativt arbete vid omförhandlingar av avgälden och vid upplåtelse jämfört med arrende 

och markförsäljning. Däremot ger markförsäljning ingen återkommande inkomst och förlorad 

äganderätt till marken.  
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Begreppsförklaring 

Avgäld - Periodisk avgift  

Avgäldsperiod - Den period i år som tomträttsavgälden är bestämd för, oftast 10 år 

Ex officio - Å tjänstens vägnar, innebär att någon ska på eget bevåg utföra eller beakta. Det 

behövs inte att en utomstående ska anmäla eller ansöka 

Fardag = 14 mars 

Friköp - Köp av fastighet för att få full äganderätt 

HD - Högsta domstolen 

IM - Inskrivningsmyndighet. Idag är det Lantmäteriet som agerar som inskrivningsmyndighet 

JB – Jordabalken 

MMD - Mark- och miljödomstolen 

MÖD - Mark- och miljööverdomstolen 

NJA - Nytt juridiskt arkiv 

Tomträtt - Är en nyttjanderätt som ger tomträttshavaren rätt att nyttja tomten/marken 

Tomträttsavgäld - Den avgäld som utgår varje år för att få nyttja tomträtten 

Tomträttshavare – Företag eller privatperson som har rätt att använda tomträtten enligt 

tomträttsavtalet.  

Tomträttsupplåtare - Den som äger fastigheten som upplåts som tomträtt 

Triangeleffekt - Är den förväntade markvärdesstegringen under den kommande 

avgäldsperioden 

Villatomträtt - Fastighet upplåten med tomträtt för bostadsändamål, för ett friliggande 

bostadshus avsett för ett hushåll 

 

 

 

 

Lagar 

Jordabalken (1970:994) 

Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. 

Fastighetsbildningslagen (1970:988)  

Lag angående stadsplan och tomtindelning (1907:67) 

Lag 14 Juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom 

Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler 

Expropriationslagen (1972:719) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tomträtt är en nyttjanderätt som har funnits sedan 1907. Skälen till att tomträtt tillskapade var 

två stycken, det första var för att uppmuntra byggnadsverksamheten genom att tillhandahålla 

billig mark och det andra var ett kommunalpolitiskt motiv. Det vill säga att det var det allmänna 

som skulle få tillgodogöra sig markvärdesstegringen. Tanken var att det allmänna skulle få ta 

del av den vinst som den själv skapat genom investeringar i samhället och andra åtgärder som 

inte direkt berodde på användningen av tomten.1 Ursprungligen uppläts marken på viss tid 

vilket kunde vara mellan 26–100 år och efter att avtalet gått ut skulle marken kunna återtas till 

det allmännas ägo. Större reformer kom år 1953 och 1967 som i huvudsak gäller än i dag. De 

större förändringarna som skedde vid dessa reformer var ersättningsskyldighet för byggnader 

vid återtagande av tomträtten tillkom och att längden på tomträttsavtalet blev i princip oändliga. 

Åtgärderna gjordes för att stärka kreditvärdigheten av tomträtten och var till fördel för 

tomträttsinnehavaren. För att det allmänna inte skulle förlora intresset för tomträtt infördes en 

möjlighet att med tiden ändra på tomträttsavgälden enligt marknadsvärdet.2 Omförhandlingar 

av tomträttsavgälden får ske enligt bestämda tidsintervaller där minsta period är tio år om inget 

annat avtalats.  

 

Tomträtt är en gammal form av nyttjanderätt för mark och senaste större förändring skedde 

1967. Eftersom det är en äldre lag kan det vara svårare att tolka dessa i dagens samhälle än de 

nya lagarna som är skriva på ett enklare och modernare språk.3 Bland annat har det inneburit 

att under de senaste åren har ett flertal omprövningar av tomträttsavgälden skett vilket har 

kritiserats på flera håll bland annat av Villaägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna.4 

Problemet är att eftersom marknadsvärdet på fastigheterna har ökat men de gamla avtalen inte 

har omförhandlats på många år blir det kraftiga höjningar av tomträttsavgälder. Den mesta 

kritiken har dock varit angående tomträtter för bostadsändamål. Men det har även varit en 

problematik i Göteborgs stad angående tomträtter för kommersiella ändamål där avveckling av 

tomträtten inneburit ett problem för näringsverksamheterna och sysselsättningen. Detta på 

grund av att i tomträttsavtalen har ersättningen för byggnader avtalats bort vilket 

tomträttshavarna och kreditgivarna inte var medvetna om.5 Utöver dessa nackdelar finns det 

flera svårigheter gällande exempelvis värdering och prissättning av tomträtter.6 För en kommun 

                                                 
1
 Bengtsson, B. (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, eds Richard Hager and Anders Victorin 

(8., aktualiserade uppl.. edn.; Stockholm: Stockholm : Norstedts juridik). 
2
 Ibid. 

3
Justitiedepartementet. (2009) Begriplighet på hög nivå – regeringen främjar klarspråk. Stockholm.  

4
 Villaägarna. Debatt/Tomträtt. 2018. Tillgänglig: https://www.villaagarna.se/debatt/tomtratt/ [Hämtad 2018-12-

01] & Kjellin et. al. Justitieministern måste lösa problemen för tomträtt. SvD. (2017)  https://www.svd.se/gor-

det-rimligt-att-kunna-kopa-loss-tomtratten [Hämtad 2019-05-25] 
5
 Falk, S. (2015). Avveckling av tomträtter. Termination and development of land lease. (Examensarbete, 

Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Fastigheter och Byggande) 
6
 Ennerfors, S. (2017). Värdering och prissättning av fastigheter som är upplåtna med tomträtt för småhus: – En 

studie kring friköp. (Examensarbete, Högskolan i Gävle, Avdelningen för industriell utveckling, it och 

samhällsbyggnad.) 
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som inte har många tomträtter kan det bli dyrt att ha tillgång till den kunskap som behövs för 

att kunna ha kvar eller för att upplåta nya tomträtter. Exempelvis Huddinge kommun är en 

kommun med ett fåtal tomträtter.7 Finns inte kunskapen inom kommunen innebär det att den 

måste köpas in genom konsulter som hyrs in för exempelvis värdering av tomträtten och 

förhandling av tomträttsavgäld. Men med tomträtter ges en möjlighet att “hyra” ut marken för 

en längre period vilket ger en årlig inkomst för kommunen samtidigt som att kommunen 

behåller äganderätten till marken ifall den behövs till ett senare tillfälle. Tomträtter ger 

kommunen möjligheter och en årlig inkomst men innebär även svårigheter som exempelvis 

kostnader i administration och konsulter. Men den kan även ge en negativ opinion från 

kommunbefolkningen. Samtidigt finns det även möjligheten att använda sig utav arrende eller 

markförsäljningar för samma mark som har andra för- och nackdelar.  

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda tomträtten för att undersöka om kommuner bör nyttja 

tomträtten fortsättningsvis. Uppsatsen ämnar även att specifikt undersöka tomträttens roll i 

Huddinge kommun och se hur kommunen bör hantera tomträtten som nyttjanderätt utifrån 

kommunens synvinkel i ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv  

 

De frågeställningar som ämnas att besvaras är: 

- Är tomträtt en nyttjanderätt som bör behållas eller ska Huddinge kommun med tiden 

avveckla sitt innehav?  

- Ska kommunen behålla tomträtten men bara för en viss typ av användning  

- Ska kommunen utveckla och upplåta fler tomträtter för flera ändamål eller bara viss typ 

av ändamål? 

1.3 Avgränsningar 

Fokuset i detta arbete kommer vara tomträtter och därmed behandlas både arrende och 

markförsäljning mer översiktligt. Fastighetsreglering av tomträtter behandlas inte då syftet med 

arbetet är att se huruvida tomträtter har en framtid för Huddinge kommun.  

 

Detta examensarbetet är skrivet i samarbete med Huddinge kommun och dess Mark- och 

exploateringssektion vilket innebär att det perspektiv som författaren använder sig av är ett 

ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Om tomträtten är en bra nyttjanderätt utifrån sociala eller 

andra perspektiv kommer inte att beröras i detta arbete.   

 

1.4 Tidigare forskning 

“Tomträttsupplåtelse i praktiken” är en studie vars syfte var att undersöka hur tomträtten 

används och vilka återkommande problem och tvister som uppstår vid användandet av tomträtt. 

                                                 
7
 HUDDINGE KOMMUN. 2017. Kontakt. Forum.  Tillgänglig 

https://kontakt.huddinge.se/org/huddingekommun/d/tomtratt/ [Hämtad 2018-12-02]   
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Den begränsades till att undersöka Österåker och Stockholms stad. Studien visade att 

tomträtten behöver bli mer välkänd bland allmänheten och kommuner för att fördelarna ska 

synas tydligare. Den visade även att i praktiken används tomträttsbegreppet främst för att 

möjliggöra etablering och styra ändamålet för fastigheten.8 

 

Under 2017 gjordes en studie av Samuelsson angående tomträttens lönsamhet för kommuner 

där författaren undersökte huruvida tomträtter var ekonomisk lönsamma för Nacka kommun. 

Arbetet avgränsades till att bara se på tomträtter för bostadsändamål, så kallade 

småhustomträtter och bara småhustomträtter av typen radhus i tre områden i Nacka. Resultatet 

i studien visade att lönsamheten var störst i överlåtelse i ett kortsiktigt perspektiv.9  

 

I en studie av Abdalla & Strömlind gjord 2016 undersöktes lönsamheten i att friköpa en 

tomträtt. Studien avgränsades till Gävle kommun och målet var att ge en ökad kunskap om när 

en tomträtt bör friköpas samt varför några tomträttshavare hade friköpt sin tomträtt. Författarna 

beräknade friköpsvärdet på tomträtter genom nuvärdesberäkningar av avgälden för 

avgäldsperioden om tomträttshavaren skulle ha behållit fastigheten istället för att friköpa den. 

Om tomträttshavaren tänker sälja fastigheten efter friköpet har marknadsvärdet på en liknande 

fastighet och en fastighet med tomträtt beräknats. I arbetet framkom det att många av 

tomträttsinnehavarna valde att friköpa tomträtten på grund av den osäkerhet som finns kring 

tomträttsavgälden.10 

 

Ennerfors studie från 2017 handlade om tomträttens prissättning och värdering. Syftet med 

undersökningen var att se om en tomträtt kunde säljas till marknadsvärde och i så fall hur en 

sådan modell skulle se ut. Studien visade att flera kommuner upplevde att de friköpspriser som 

användes var för lågt satta men att det fanns förklaringar i att vissa faktorer påverkade priset. 

En del av prissättningen var på grund av markpolitiska skäl och en del var värderingsmässiga 

skäl. Vidare konstaterar författaren att det är möjligt att sälja tomträtten till marknadsvärde för 

en obebyggd tomt men att det finns vissa problem med att det inte är en fri och öppen marknad 

vid försäljningen.11    

 

I Falks studie “Avveckling av tomträtter” undersöktes problematiken som Göteborgs kommun 

stod inför på grund av den klausul som fanns i tomträttsavtalen för tomträtter för annat ändamål 

än bostad. I klausulen hade kommunen friskrivit sig från ersättningsskyldigheten av tillbehör 

till tomträtten vid upphörandet av tomträtten. Problemet var för att friskrivningen medförde 

                                                 
8 Bohlin, J (2018), 'Tomträttsupplåtelse i praktiken'. (Examensarbete, Kungliga Tekniska Högskolan, 

Institutionen för Fastigheter och Byggande) 
9
Samuelsson, E (2017), 'Tomträtters ekonomiska lönsamhet för kommuner: En studie angående tomträtter i 

Nacka kommun'. 
10

 Abdalla, Shireen and Strömlind, Sandra (2016), 'Den ekonomiska lönsamheten att friköpa en tomträtt: En 

studie angående tomträtter i Gävle kommun'.  
11

 Ennerfors, Senny (2017), Värdering och prissättning av fastigheter som är upplåtna med tomträtt för småhus: 

– En studie kring friköp 
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negativa konsekvenser bland annat för näringslivet med en minskad sysselsättningsgrad som 

följd.12   

 

1.5 Disposition 

Det första kapitlet i detta arbetet redogör för bakgrunden och vilka problem som arbetet 

behandlar. I efterföljande kapitlet beskrivs de metoder som har använts i arbetet och vilka 

metodövervägande som föregått valet av metoder.  Det tredje kapitlet innehåller det 

huvudsakliga teoretiska ramverket bestående av lagstiftning och regelverk för främst tomträtter 

men även arrende. I det kapitlet behandlas även markförsäljning och vilka värderingsmetoder 

som används. Fokus i det kapitlet ligger på tomträtten och dess förutsättningar och regelverk.  

 

I det fjärde kapitlet redogörs för de resultatet som erhållits från en enkätundersökning 

genomförd bland ett antal av Sveriges kommuner. I det efterföljande kapitlet görs en jämförelse 

mellan arrende, markförsäljning och tomträtt. För- och nackdelar med de olika markutnyttjande 

ställs upp för att därefter ges exempel på vad en tomträtt skulle ge för intäkter i Huddinge 

kommun idag. Även en jämförelse av intäkter mellan en försäljning av mark och intäkten av 

en tomträttsavgäld under en tjugoårsperiod görs.  

 

Därefter i det sjätte kapitlet följer en analys och diskussion av de samlade resultaten som 

presenterats i arbetet. I det sjunde kapitlet presenteras arbetets slutsatser där det efterföljande 

kapitlet presenterar möjlig framtida forskning.  

 

Det avslutande åttonde kapitlet redovisar de använda källorna i arbetet. 

 

  

                                                 
12

 Falk, Sam (2015), Avveckling av tomträtter 



 

 

6 
 

2. Metod 

I detta examensarbete används både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa 

delen av detta examensarbete består av en enkätundersökning bland olika kommuner i Sverige 

vilka innehar fastigheter med tomträtt för att få reda på hur de ser på och hanterar tomträtter. 

Den kvalitativa delen består av en kvalitativ intervju och en litteraturstudie av främst tomträtt 

men även av arrende och markförsäljning. Arrende och markförsäljning är inte huvudämnena 

i detta arbete och har därför berörts ytligt.  

 

En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder leder till att frågeställningen kan bättre 

besvaras och resultatet blir mer tillförlitligt.13 Den kvalitativa metoden leder ofta till en djupare 

insikt och förståelse och därför används den i detta examensarbete. Men för att få svar på hur 

kommunerna hanterar tomträtter behövs en mer kvantitativ metod som lättare kan generaliseras 

därför har en enkätundersökning genomförts. Genom att kombinera och använda flera typer av 

metoder som bidrar till en ökad kunskap inom ämnet ges en bättre förståelse och resultat än 

om bara en av metoderna användes.14     

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts av den befintliga forskningen inom området där ett tematiskt 

förhållningssätt har använts. Detta för att kunna inhämta den kunskap som finns inom 

forskningsämnet och dra slutsatser där det finns luckor inom ämnesområdet. Skälet till att det 

tematiska förhållningssättet valts är på grund av att det blir enklare och tydligare för läsaren 

om forskningen delas upp i ämnen än att redogöra för varje forskare.15 Den huvudsakliga 

litteraturen som används i detta examensarbete är lagtext, propositioner, offentliga utredningar 

samt rättsfall. Även andra relevanta källor om tomträtt och arrende har använts som exempelvis 

litteratur om tomträtt och arrende samt karnov.se för att få en överblick över lagtext, förarbeten, 

lagkommentarer och praxis. Offentlig statistik har bland annat hämtats från Lantmäteriet och 

Statistiska centralbyrån. Fördelen med detta är tids- och kostnadsbesparingar.16 DIVA, KTH 

Primo och Google scholar har använts för att söka efter tidigare forskning inom ämnet.   

2.2 Enkätundersökning 

Som ett komplement till den teoretiska litteraturstudien har en enkätundersökning gjorts för att 

ta reda på vad som krävs av kommuner för att hantera tomträtter och hur mycket tid och 

arbetskraft som behövs för hanteringen av tomträtter. Egna enkäter användes istället för 

intervjuer då det är möjligt att få svar från en större population i en studie som denna med 

tidsbegränsningar. Med enkäter är det viktigt att utforma frågorna så att de svar som ges kan 

                                                 
13

 Tashakkori & Teddlie. (2010). Sage handbook of mixed methods in social & 

behavioral research. Sage.  
14

 Sandgren, C. (2015). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och 

argumentation, 3 uppl., Stockholm: Nordstedts Juridik AB. s.42-44 
15

 Saunders, M. et al. (2016). Research methods for business students 7th ed, New York, N.Y.: Pearson 

Education. 
16

 Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö, Malmö : Liber. 
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användas i studien och där validiteten och reliabiliteten är höga.17 Fördelarna med 

enkätundersökning är att ett större urval är möjligt samt möjliggörande av att undersökningen 

kan göras över en större geografisk yta. Frågeformuleringen är även densamma för alla 

respondenter samt att respondenterna kan besvara frågorna i lugn och ro. Nackdelarna med en 

enkätundersökning är att den kan ge ett visst bortfall och att antalet frågor bör begränsas så att 

den inte tar mer än cirka en halvtimme att besvara.18   

 

Enkäten skickades till 27 kommuner runt om i Sverige där det inom kommunens gränser fanns 

tomträtter. Totalt 19 kommuner svarade på enkäten. Två av dessa kommuner ägde inte några 

fastigheter upplåtna med tomträtt utan dessa ägdes av en annan kommun och därmed deltog 

dessa två kommuner inte i enkätundersökningen. Urvalet för enkätundersökningen baserades 

på att få en blandning av Stockholms kranskommuner och kommuner med ett relativt stort 

innehav av fastigheter upplåtna med tomträtt. Antalet fastigheter upplåtna med tomträtt som de 

svarande kommunerna innehade vid tidpunkten för detta examensarbete redovisas i bilaga 1. 

Svaren från de deltagande kommunerna har sammanställts och sammanfattats för att förenkla 

för läsaren. Stockholm Stad undersöktes inte på grund av dess storlek, både dess invånarantal 

och av dess stora kommunala organisation vilket gör att det blir svårt att jämföra med övriga 

kommuner i hantering av tomträtter. Men även det stora antal tomträtter som innehas av 

Stockholm stad. Enkäten mailades till kommunens ansvariga avdelning eller person för 

tomträtter. Fördelen med att maila enkäten till de undersökta kommunerna är att eventuella 

oklarheter i frågorna var möjliga att besvara och att risken för missförstånd därmed kunde 

minskas.    

 

Från enkäterna har det framkommit uppskattningar i den arbetstid som de deltagande 

kommunerna lägger på hanteringen av tomträtter. Utifrån dessa uppskattningar av arbetstid har 

sedan författaren beräknat hur lång tid varje tomträtt tar att hantera samt vad det kostar att 

administrera en tomträtt. Det ska poängteras att det är uppskattningar från de tillfrågade där de 

som har ett mindre antal tomträtter är de mest osäkra då dessa handläggare även har andra 

arbetsuppgifter utöver tomträtter. De med väldigt många har ofta en hel tjänst som bara handhar 

tomträtter, en eller flera deltidstjänster med exempelvis 0,5 vilket innebär att de lägger 20 

timmar i veckan på tomträtter.   

2.3 Intervjuer 

En intervju har skett med en Head Of Derivatives på en större bank i Sverige. Intervjun bestod 

av semistrukturerade frågor vilket innebär att frågorna är bestämda på förhand men är öppet 

ställda. Intervju skedde vid ett personligt möte och syftet med intervjun var att ta reda på hur 

inställningen var till hur avkastningen på tomträtter står sig som en investering i förhållande 

till andra marknader som exempelvis aktiemarknaden från en investerares synvinkel.19   

 

                                                 
17

 Dahmström, K. (2005) Från datainsamling till rapport : att göra en statistisk undersökning, Lund, Lund : 

Studentlitteratur. 
18

 Ejlertsson G (2005). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund. studentlitteratur. 
19

 Dalen, M. (2008).  Intervju som metod. Malmö. Gleerups Utbildning AB  
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Kortare intervjuer har även skett med följande medarbetare på Huddinge kommun: Nils 

Tunving, Exploateringssamordnare, Jonas Pettersson, Exploateringsingenjör, Thomas 

Lundgren, Exploateringsingenjör och Daniel Bernebrant, Exploateringsingenjör. Syftet med 

dessa intervjuer har bland annat varit för att få uppskattningar av kostnader för värdering av 

fastigheter och tidsåtgång vid nyupplåtelse av tomträtt.  

 

2.4 Verktyg 

Svefas verktyg Real Estate har använts för att beräkna priserna för fastigheter. Ortsprisanalys 

användes för att ta fram fastighetspriser för industrifastigheter med taxeringsvärde 4xx för fyra 

perioder under 2000-talet. Perioderna var 2000–2004, 2005–2009, 2010–2014 och 2015–

20190516. Eftersom det är en förenklad ortsprisanalys har hela Huddinge kommun använts och 

“jämförbara köp” enligt Svefas program använts.  

2.5 Begränsningar 

Urvalet till enkäten begränsades till de kommuner som hade minst 100 tomträtter i kommunen 

eller är en kranskommun till Stockholm. Eftersom denna uppsats har tidsbegränsningar har 

urvalet begränsats till 27 stycken kommuner för att kunna behandla alla svar. 19 kommuner 

svarade på undersökningen vilket gör att svarsfrekvensen var hög och trovärdigheten för 

enkäten bör vara godtagbar. Eftersom så pass många kommuner undersöktes behövdes en enkät 

och frågorna göras mer generella vilket kan leda till att vissa svar missas. Av de deltagande 

kommunerna i enkäten tillhörde hälften Stockholms kranskommuner då en övervägande del av 

de som inte svarade på enkäten var från övriga landet. Det kan leda till att representativiteten 

för mindre kommuner och slutsatsen av arbetet bäst kan dras till liknande kommuner som 

Huddinge kommun.         

 

Från enkätundersökningen har uppskattningar gjorts gällande tidsåtgång vid hantering av 

tomträtter vilket ska ses som indikationer på handläggningstiden. Uppskattningarna som de 

undersökta har lämnat kan vara behäftade med fel då mindre tid har uppgetts än vad som 

faktiskt läggs på tomträtt eller tvärtom om. Därför bör dessa uppgifter ses som en indikation 

på hur mycket tid som läggs på tomträtter. En faktisk genomgång över tid av exempelvis tidkort 

för de kommuner som har handläggare med andra uppgifter utöver tomträtt skulle behövas för 

att säkerställa sådana uppgifter.  

 

Ortsprisanalysen som har gjorts har varit en förenklad variant då syftet med detta arbete inte är 

beräkna det exakta priset för en industrifastighet utan att få fram en ungefärlig prisutvecklingen 

i Huddinge kommunen.    
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3. Tomträtt, arrende och markförsäljning 

I detta kapitel kommer tomträttens regelverk och lagstiftning att behandlas. I slutet av kapitlet 

behandlas även arrendets regelverk och lagstiftning samt en översiktlig genomgång av 

markförsäljning och dess värderingsmetoder.  

3.1. Tomträtt 

Tomträtt är en nyttjanderätt under obestämd tid för ett visst ändamål och mot en avgift. 

Avgiften kallas för avgäld och ska vara i pengar enligt 13 kap 1§ JB. Vidare i detta kapitel 

kommer tomträtt att grundligt behandlas. En kortare historisk genomgång med vilka ändringar 

som har gjorts för att sedan övergå till hur tomträtten ser ut idag och hur den regleras.    

3.1.1 Tomträttens historia 

Tomträtt tillskapade 1907 genom lagen om nyttjanderätt till fast egendom i syfte att främja 

bättre och sundare bostadsförhållanden i städerna. Tanken var att det allmänna skulle 

tillhandahålla mark för enskilda utan att förlora äganderätten till marken och för att de enskilda 

inte skulle behöva ha en kapitalinsats. Under 1900-talets början led Sverige av bostadsbrist och 

höga kostnader för nyetablering bland annat på grund av höga markpriser. Eftersom 

byggkostnaderna var svåra att påverka var markpriserna något som behövdes sänkas. 

Markpriserna kunde det allmänna påverka genom att tillskapa tomträtt som en nyttjanderätt 

och då minska kapitalinsatsen för nyproduktion. Det blev en låg instegskostnad för exploatörer 

och enskilda. Målet var att skapa bättre förutsättningar för nyproduktion med 

belåningsunderlag och var beständig över tid. Utöver beständigheten över tid var även 

möjligheten till att använda tomträtten som kreditobjekt viktigt. Att möjliggöra pantsättning av 

tomträtten det vill säga. Det fanns dessutom ett markpolitiskt intresse då det allmänna gjorde 

betydande investeringar i samhällsnyttig infrastruktur vilket ledde till markvärdesstegringar 

som det allmänna inte kunde tillgodogöra sig vid rena marköverlåtelse. Men syftet var även för 

de mindre belevades allmänna välmående och att hindra kraftigt höjda hyror vilket skulle kunna 

hämma samhällsutveckling.20 Tomträtten gav då det allmänna löpande avkastningar och 

möjlighet att återta marken om behovet av att ändra markanvändning uppstod.21   

 

Ursprungligen var tomträtten tidsbestämd till mellan 26–100 år. Vanligen var avgälden som 

sattes vid upplåtelsen av tomträtten den som gällde fram tills dess att tomträtten skulle upphöra 

vid upplåtelsetidens slut. Vid denna tidpunkt ersattes inte tomträttshavaren för byggnader eller 

annan egendom som denne på egen bekostnad hade försett tomträtten med.22 

                                                 
20

 Holm, G B. A (1908) Nytt Juridisk Arkiv tidskrift för lagstiftning m.m Avd. II. . Stockholm. P.A. Norstedt & 

Söner.  s. 165 
21

 Hermansson, M & Westerlind. (2012) Tomträtt - Kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m. (2:a 

Uppl.:) Stockholm: Norstedts juridik. s 19-21 
22

 Ibid. s. 22 



 

 

10 
 

3.1.1.1 Vilka större ändringar har gjorts? 

Efter propositionen nr 177 år 1953 gjordes ett par förändringar av tomträtten. Den främsta 

förändringen som lades fram i propositionen var förändringen av upplåtelsetiden. Den tidigare 

gällande upplåtelsetiden var mellan 26–100 år men förslaget i denna var att upplåtelsetiden 

skulle vara på obestämd tid. Skälet till förändringen i upplåtelsetiden var att stärka kreditvärdet 

för tomträtten. Tomträttshavaren skulle inte heller kunna säga upp tomträttsavtalet. Däremot 

skulle markägaren kunna säga upp avtalet vid på förhand bestämda tidsperioder. Dessutom 

måste markägaren ha skäl som är av vikt för att marken ska användas för annat ändamål eller 

på annat sätt än tidigare för att uppsägelsen ska vara giltig.23 Den första perioden för tomträtter 

för bostadsändamål är 60 år och därefter vart 40:e år om inte längre period avtalats. Under 

dessa perioder är det möjligt att säga upp tomträtten för markägaren. För tomträtter för annat 

ändamål än bostad ändrades upplåtelsetiden till perioder om minst 20 år.  Omförhandling av 

avgälden skulle kunna ske vart 20:e år om inte det avtalats längre perioder för bostadsändamål 

men om ändamålet var för annat än bostad var avgäldsperioden som lägst tio år 

överenskommas. Propositionen innebär även att avgälden skulle vara en årlig avgift i pengar 

och kunde omprövas vid varje avgäldsperiod. Talan om omprövningen skulle ske ett år innan 

avgäldsperiodens slut infördes med propen. Avgälden kopplades även till markvärdet vilket 

skyddade tomträttshavaren för höjningar som inte var kopplade till markvärdesstegringar. Det 

innebar att om markens värde sjönk kunde avgäldens storlek minska vilket den inte kunde 

innan förändringen. Vid upphörande ska markägaren inlösa byggnader och annan egendom 

som utgör tillbehör till tomträtten är en förändring som kom med propositionen för att öka 

kreditvärdigheten och tomträttsinnehavarens vilja att bygga på tomträtten. För tomträtter för 

annat ändamål än bostadsbebyggelse möjliggjordes en inskränkning av lösenskyldigheten 

vilket möjliggjorde att denna kunde avtalas bort. Möjligheten att inskränka överlåtelse av 

tomträtten förbjöds vid lagändringen år 1953. Även möjligheten till att skriva in rättigheter som 

servitut ändrades i och med propositionen. Förändringarna som genomfördes innebar att 

tomträttens värde stärktes och närmade sig äganderätten till fast egendom.24        

 

I proposition nr 90 år 1967 ändrades avgäldsperioderna för bostadsändamål från 20 år till 10 

år, dock med möjlighet till att avtala om längre avgäldsperioder. Skälet till ändringen var att 

det allmänna skulle få bättre förutsättningar att tillgodogöra sig markvärdesstegringen men 

även för att dämpa prisutvecklingen på mark. Då markpriserna vid denna tidpunkt steg kraftigt 

ansåg kommittén för propositionen att bland annat omreglering av tomträttsavgälderna vart 

tionde år skulle ge kommunerna bättre förutsättningar. Tomträtten skulle innebära en billig 

mark att bygga på för exploatörerna men samtidigt ge kommunerna en del av 

markvärdestegringen. Med mer billig mark skulle priserna på övrig mark sjunka ansåg 

kommittén.25 Det vill säga att skälet till förändringen var markpolitisk.26   

 

                                                 
23

 Prop 1953:177 
24

 Hermansson, M & Westerlind. (2012). s. 24-26 
25

 Prop 1967:90 
26

 Hermansson, M & Westerlind. (2012).. s. 25-27 



 

 

11 
 

Sedan 1972 regleras tomträtter i 13:e kapitlet jordabalken. Vid införandet av jordabalken 

genomfördes i princip inga förändringar av tomträtten då de tidigare större förändringar 

genomfördes nyligen. Nästa större förändring av tomträtten var att tomträttshavaren likställdes 

med fastighetsägaren gällande grannelagsrättsliga reglerna i 3 kapitlet jordabalken som kom år 

1993. Efter denna förändring har det inte skett några större förändringar men förslagen har varit 

många. Bland annat Tomträttskommittén (1977), Tomträttsutredningen (1988) och Tomträtts- 

och arrendeutredningen (2012) har utrett tomträtten men ingen av dessa har ännu lett fram till 

någon ny lagstiftning.27   

3.1.1.2 Tomträtter idag 

Idag finns det 52 018 fastigheter upplåtna med tomträtt i Sverige varav 13 729 stycken finns i 

Stockholms Län. De flesta av dessa tomträtter tillhör Stockholm Stad som har runt 10 000 

stycken vilket visas i tabell 1 nedan därutöver även ett antal i andra kommuner i Stockholms 

län.  I Stockholms län är det sex kommuner med över 100 tomträtter vilket innebär att 20 av 

26 kommuner har under 100 tomträtter.     

 

Tabell 1. Tabell över antalet tomträtter som ligger i varje kommun för kommuner inom Stockholms län. 

Tomträttsupplåtare behöver inte vara den kommun där tomträtter ligger i.
28 

                                                 
27

 Ibid. s. 27-30 
28 Lantmäteriet (2018). Information från Lantmäteriet 16:2 Statistik från fastighetsregistret t.o.m. 31 december, 

2018. Bilaga 1 
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Antalet tomträtter i hela riket har under de senaste åren minskat i landet från att ha varit 61 091 

stycken vid 2012 års slut till 2018 års slut 52 018 stycken. Förändringen av antalet tomträtter i 

landet kan utläsas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Antalet tomträtter i Sverige har minskat under de senaste sju åren.
29  

 
Detta innebär att cirka 9 000 tomträtter har friköpts eller sagts upp under de senaste sju åren. 

Fördelning av tomträtter kan kategoriseras i tre stycken kategorier, småhus, flerbostadshus och 

annat ändamål. Annat ändamål kan vara kontor, industri, lager med mera. Den största kategorin 

är småhus och de två andra är ungefär lika stora vilket kan ses i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Fördelning av tomträtter mellan småhus, flerbostadshus och annat ändamål över tid.30  

 

3.1.1.3 Tomträtt för bostad och tomträtt för annat ändamål än bostad 

Tomträtt upplåts antingen för bostadsändamål eller för annat ändamål än bostad. Det innebär 

att tomträtter med ändamålet bostad inbegriper småhus och flerbostadshus. Tomträtt för annat 

ändamål än bostad inbegriper allt som inte räknas som bostad. Det vill säga om det inte är 

småhus eller flerbostadshus som är ändamålet kommer tomträttens ändamål vara annat 

ändamål än bostad.  

3.1.2 Hur upplåts tomträtt? 

Tomträtt uppkommer genom upplåtelse. Det finns krav för hur denna upplåtelse ska ske. Brister 

i upplåtelsen kan leda till ogiltighet. För att få sakrättslig verkan ska tomträtten skrivas in i 

fastighetsregistret. I samband med inskrivningen sker en viss kontroll.31 

 

                                                 
29 Ibid 
30 SOU 2012:71 s. 50 
31

 Jordabalken 21 kap 1-2 §§ 
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Det är enbart det allmänna som får upplåta tomträtt men kan med regeringens godkännande i 

särskilda fall även upplåtas i en fastighet som tillhör en stiftelse.32 Det finns däremot inget som 

säger att det måste vara till allmänna som äger fastigheten som är upplåten med tomträtt. Detta 

motiverades med att det inte fanns någon praktisk betydelse att i lag uttrycka detta.33Tomträtten 

kan överlåtas till vem som helst och är en tvingande paragraf. Tomträtten kan bara upplåtas i 

en hel fastighet vilket innebär att del av fastighet, flera fastigheter gemensamt eller i en 

ägarlägenhet får inte tomträtt upplåtas.34 Att upplåtelsen av tomträtt sker i hel fastighet innebär 

inte ett hinder att tomträtten delas upp i ideella ägarandelar, tomträttshavarna upplåter delar 

eller att tomträttshavarna delar upp brukandet inbördes mellan varandra. Före 1953 års ändring 

av nyttjanderättslagen var tomträtter begränsade till tomtindelad mark eller rättsligen bildad 

tomt medan kravet idag är att tomträtten ska avse en hel registerfastighet.35 Det innebär att det 

kan vara traditionella fastigheter som är allmän plats eller mark för industri men även 

tredimensionella fastigheter.36   

 

Upplåtelseavtalet har stor betydelse där ändamålet ska framgå, avgälden vara definierad samt 

att eventuella begränsningar ska vara inskrivna i avtalet.37 Avtalet ska vara skriftligt och 

eventuella tillägg och ändringar ska även dessa vara skriftliga. Är dessa inte skriftliga är de 

utan verkan. I upplåtelseavtalet ska det framgå att det avser tomträtt.38 Ändamålet innebär att 

det är antingen för bostadsändamål eller för annat ändamål än bostad. Det är möjligt att 

specificera ändamålet till att vara kontor, industri, skola, teater, hotell, verkstad och liknande. 

Mera specifika ändamål som försvårar en framtida överlåtelse måste göras i sidoavtalet vilket 

inte följer med vid överlåtelse. Ändamålet med tomträtten får inte vara knutet till en person 

eller familj utan ska vara knutet till fastigheten. Tomträttsavgälden är en årlig avgäld vilket 

innebär att en engångssumma inte får ersätta tomträttsavgälden. Det är däremot möjligt att för 

byggnader eller annan egendom som vid tidpunkten för upplåtelsen tillhör fastigheten att ta ut 

ersättning vilket ska bestämmas och erläggas på sidan av tomträttsavgälden. Denna egendom 

blir vid upplåtelse tillbehör till tomträtten. Avgälden bedöms utifrån ändamålet av tomträtten 

där markvärdet påverkas av ändamålet.39 

 

Det är möjligt att begränsa bebyggelsen genom föreskrifter i upplåtelseavtalet där det kan 

antingen ha negativa eller positiva förpliktelser. En negativ förpliktelse kan vara att bebyggelse 

inte får ske på ett visst område inom tomträtten, ska tåla en tunnel x inom område medan en 

positiv förpliktelse kan vara byggnaden ska vara klar inom x år. Finns det 

byggnadsbestämmelser i en detaljplan eller liknande ska de anses ingå i upplåtelsen om det inte 

                                                 
32

 Jordabalken 13 kap 2 § 
33 SOU 1952:28 s75 
34

 Jordabalken 13 kap. 2 § 2:a st. 
35

 Tomtindelning innebar att en tomt bildades administrativ vilket följdes upp av tomtmätning som innebar en 

rättslig bildning av tomten. Bland annat allmän plats var inte en tomt enligt 1907 år Lag angående stadsplan och 

tomtindelning (1907:67) vilket är det kan vara idag. Tomtindelning upphörde iochmed Fastighetsbildningslagen 

(1970:988).  
36

 Linderoth, Jordabalken (1970:994) kommentaren till 13 kap. 1§, Lexino 2015-01-08 
37

 Jordabalken 13 kap. 4 §.  
38

 Jordabalken 13 kap. 3 §. 
39
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särskilt avtalas.40 Skulle detaljplanen ändras till en mer tillåtande detaljplan gäller de 

ursprungliga bestämmelserna för tomträttsinnehavaren. För att tillgodogöra sig de mer 

tillåtande bestämmelserna måste en ändring i tomträttsavtalet göras vilket även påverkar 

avgälden. Skulle detaljplanen innebära en begränsning av utnyttjandet av tomträtten behövs 

ingen ändring av tomträttsavtalet men tomträttshavaren har rätt att påkalla en nedsättning av 

avgälden.41  

 

Längre gående föreskrifter där tomträttshavaren inte får utnyttja detaljplanen fullt ut påverkar 

avgälden. Liksom detaljplaner är det möjligt med mer eller mindre detaljerade föreskrifter där 

det kan föreskrivas en tillåtande föreskrift som exempelvis industri. Det vill säga att 

föreskrifterna regleras i mångt och mycket likt de som regleras genom Plan och bygglagen 

(2010:900), servitut och nyttjanderätt. Skillnaden mellan föreskrifter och 

servitut/nyttjanderätter är att föreskrifterna bland annat inte begränsas i tid, inte är beroende av 

förrättning och bara kan ändras om parterna vill detta.     

 

Hur långt föreskrifterna får gå är inte helt utrett vilket praxis visar i NJA 1974 s. 430. Rättsfallet 

handlar om huruvida kommunen hade rätt att i föreskrifterna tvinga tomträttshavaren att ingå i 

en ekonomisk förening. Förarbetena motsäger inte att det borde vara möjligt att reglera mer än 

vid servitut och nyttjanderätt. Vid en bedömning om en föreskrift är tillåten är att se syftet med 

föreskriften, den totala begränsningen och avvikelse i fråga om föreskriften skulle ha upplåtits 

med nyttjanderätt eller servitut.   

     

Tomträtten får inte villkoras och rätten att överlåta, upplåta nyttjanderätt eller panträtt får inte 

inskränkas.42 Det är möjligt att komma överens att inte tillåta tomträttshavaren att upplåta 

servitut eller rätt till elektrisk kraft.43 Syftet med detta är att skydda omsättningsintresset, 

belåningsintresset och andra sakrättsliga funktioner. Vid begränsningar av dessa skulle 

tomträttens funktion minska eller vara obefintlig. Ett ändamål som begränsar möjligheten att 

överlåta tomträtten är därför inte möjligt. 

 

Sammanfattning av upplåtelse av tomträtt: 

1. Ska vara skriftligt 

2. Omfatta en hel fastighet 

3. Ändamål och föreskrifter 

4. Avgäld ska vara bestämd 

5. Inte begränsa överlåtelse eller nyttjanderättsupplåtelse 

3.1.3 Skatteeffekter av tomträttsupplåtelse 

Stämpelskatt ska betalas vid förvärv av tomträtter om de sker genom upplåtelse eller överlåtelse 

mot ersättning enligt 4 § 2 st. Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. 

                                                 
40
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Stämpelskatten för fysiska personer är idag 1,5 procent av egendomens värde medan för 

juridiska personer är skatten 4,25 procent av egendomens värde. Det finns undantag för vissa 

grupper av juridiska personer som exempelvis bostadsrättsföreningar där skattesatsen är 1,5 

procent.44 Egendomens värde beräknas av det högsta värdet av taxeringsvärdet för året närmast 

före det år då ansökan om lagfart beviljas och jämförs med köpeskillingen.45 Är upplåtelsen 

eller överlåtelsen en tomträtt utan byggnad ska avgälden användas som värdering och ses som 

tomträttens värde.46 För inteckningar i tomträtten är det samma skattesats som för fastigheter, 

det vill säga två procent av det belopp som ska intecknas plus en administrationsavgift.47   

3.1.4 Inskrivning av tomträtt  

Tomträttens sakrättsliga verkan är beroende av inskrivning där inskrivningsmyndigheten 

(Lantmäteriet) prövar om inskrivning kan ske. Detta regleras i 21 kapitlet jordabalken. 

Föreligger det brister vid ansökan om inskrivning kan lantmäteriet avslå ansökan men om 

inskrivning sker innebär det inte att eventuella brister i upplåtelsehandlingen “läker”. 

Inskrivning ska sökas inom tre månader efter det att tomträtten uppläts eller efter det att lagfart 

har sökts enligt 21 kap. 1 § 1 st. JB. Lantmäteriet ska kontrollera att inskrivningen uppfyller 

kraven och konsekvenser av brister i ansökan om inskrivning är att antingen avslås ansökan 

eller att den vilandeförklaras enligt 21 kap 2–3 §§ JB. Lantmäteriet ska ex officio bevaka 

eventuella begränsningar av rätten att upplåta tomträtten vilket medför att god tro rörande 

inskränkningar utesluts då dessa är antecknade i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är 

fastigheten som ska upplåtas som tomträtt belastad med kända inskrivningar såsom 

avtalsservitut måste dessa tas bort innan inskrivningen. Det vill säga om fastigheten är belastad 

av annan inskrivning ska ansökan av tomträtt avslås då tomträtt är en nyttjanderätt och kan inte 

tillåtas att konkurrera med andra nyttjanderätter på fastigheten.48    

3.1.5 Vad ingår i tomträtten? Egendom och rättigheter 

Eftersom tomträtt bara kan upplåtas i en hel registerfastighet ingår hela fastigheten i upplåtelsen 

men även servitut som hör till fastigheten. Tillbehör till fastigheten hör efter upplåtelsen till 

tomträtten. Till tomträtten hör även mark och vatten, fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och 

industritillbehör.49 Beroende på vad som finns på fastigheten när tomträtten upplåts kan dessa 

vara mer eller mindre omfattande. Ersättning för upplåten egendom måste särskilt bestämmas 

om ändamålet med tomträtten är annat än för bostad men upplåtaren kan ha lösenskyldighet 

vid upphörande av tomträtten. Ersättningsskyldigheten för dessa tillbehör avtalas mellan 

parterna.50 Skälet till att lösenskyldigheten inte är alltför hård är enligt lagstiftaren för att öka 

intresset för att upplåta tomträtt.51 Ersättningen ska motsvara egendomens värde vid 
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tomträttens upphörande om tomträtten hade fortsatt att bestå.52 Talan om lösenskyldighet ska 

väckas inom ett år efter det att uppsägningen antecknades i fastighetsregistret inskrivningsdel.53  

 

Vid en eventuellt upphörande av tomträtten kan fastighetsägaren ha lösenskyldighet för 

tillbehören alternativt kan ersättning utgå. Dock är det möjligt att avtala bort denna skyldighet 

för tomträtter med annat ändamål än bostad. Ersättningsskyldigheten är inte en del av avgälden. 

I Göteborgs kommun har denna möjlighet att avtala bort ersättningen lett till problem enligt 

kommunen, bland annat för Göteborgs näringsliv och som en följd av detta har en minskad 

sysselsättningsgrad följt.54 Problemet har uppstått då kommunen har sagt upp ett stort antal 

tomträtter för att bygga bostäder i dessa områden och de flesta av tomträttsinnehavarna och 

kreditgivarna inte var medvetna om klausulen.55    

 

Vid fråga om fel i tomträtten vid upplåtelse torde Köplagens regler gälla i tillämpliga delar. Fel 

i mark som regleras i avtalet eller att befogade förväntningar inte uppfylls kan vara fel på 

tomträtten. Troligtvis är det mer ofta tillbehören till tomträtten där felet föreligger. Dock är det 

i praktiken troligtvis sällan som fel föreligger vid upplåtelse då felansvaret torde vara mera 

begränsat av att det i tomträttsavtalet regleras vad som ingår i tomträtten. Även om 

jordabalkens fjärde kapitel 11, 12 och 18–19 §§ ska tillämpas är inte hävning möjligt enligt 

jordabalkens 13 kap. 8 §. Även om exempelvis byggnaden besväras av ett väsentligt fel är 

hävning inte möjligt enligt NJA 1977 s 138 vilket är för att säkra kreditvärdigheten för 

tomträtten. Detta innebär att det är avhjälpning och ersättning för skada som gäller vid fel.56  

 

Tomträttshavarens dispositionsrätt kan begränsas trots att det är i fråga om en upplåtelse där 

exempelvis krav på att uppföra en viss byggnad eller avverkningsförbud finns.   

 

Om tomträttshavaren tillför tomträtten egendom blir det på motsvarande vis som om egendom 

som tillförs en fastighet blir till fast egendom.57 Det vill säga att jordabalkens andra kapitel blir 

tillämpligt. De föremål som tomträttshavaren tillför fastigheten blir därmed tomträttstillbehör. 

Byggnad eller annan anläggning, träd och dylikt kan utgöra tomträttstillbehör. De tillbehör som 

tillförs tomträtten sammanflyter med de tillbehör som övergick på tomträttshavaren i samband 

med upplåtelsen och de tillbehör som fastighetsägaren tillför tomträtten efter upplåtelsen blir 

till lös egendom vilket stärker både belåningsintresset som omsättningsintresset.58   

3.1.6 Att nyttja tomträtten 

Vad tomträttshavaren får göra på och med tomträtten begränsas av upplåtelseavtalet där det 

finns aktiva och passiva förpliktelser samt lagregler som reglerar utnyttjandet. Är egendomen 
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i tomträttshavarens besittning har denne ansvar för att hålla fastigheten i skick. Men även 

casushändelser och verksamheter på fastigheten är tomträttsinnehavaren ansvarig för. Vid 

överträdelse av avtalet ska i första hand rättelse ske.59 Rättelse innebär att antingen återställa 

eller fullgöra avtalet. Återställa innebär att en aktiv handling som har rubbat partsförhållandet 

medan att fullgöra har föranletts av passivitet vilket har rubbat partsförhållandet. Den felande 

parten ska agera så att bristen avhjälps, eventuellt i kombination med skadestånd. Är rättelse 

inte möjligt på grund av ett faktiskt hinder kan tomträttshavaren ersätta tomträttsupplåtaren 

antingen ekonomiskt eller en annat typ av kompensation. Det vill säga att det föreligger ett 

strikt ansvar att ersätta motparten vid avtalsbrott. Skälet till detta är att tomträttsavtalet inte går 

att häva. 60 Trots att ett tomträttsavtal inte kan hävas är det möjligt att ett avtalsbrott kan leda 

till att tomträttshavaren förlorar tomträtten. Avtalsbrotten kan exempelvis vara obetald avgäld 

eller skadestånd. Förutsättningarna för att förlora tomträtten liknar de som gäller för 

fastighetsägare.  

3.1.6.1 Upplåtelse till annan 

Tomträttshavaren har frihet att nyttja tomträtten själv eller upplåta den till annan. Men vid 

upplåtelse kan inte den nya tomträttshavaren få andra eller mer långtgående befogenheter än 

sådana som följer av tomträttsavtalet. En rättighetshavare kan inte få bättre rätt mot 

fastighetsägaren än vad tomträttshavaren har mot fastighetsägaren.61 Dock finns det undantag 

för dessa regler då det enligt sjunde kapitlet jordabalken i en fastighet är möjligt att begränsa 

sakrätten genom avtal om nyttjanderätter, servitut och rätt till elektrisk kraft vilket även gäller 

för tomträtt. Undantaget är rätten till upplåtelse av tomträtt. Till förmån för tomträtt får servitut 

upplåtas i annan fastighet eller tomträtt. Inteckning kan ske i tomträtt och därmed utgöra 

underlag för belåning och inskränkning av inteckning är inte tillåtet.62  

3.1.6.2 Skyddat ägande 

Tomträtt likställs i stort med fastighet vilket innebär att jordabalkens regler i första avdelning 

ska tillämpas på tomträtt.63 Första avdelningen innebär 1–18 kapitlet i jordabalken. Dessa 

regler är till för att skydda ägare, köpare och rättighetsinnehavare. Det innebär att i princip kan 

ordet fastighet bytas ut mot tomträtt i lagtexten och de kapitel som berörs är: 

- Tillbehör, 2 kap 

- Köp av fast egendom, 4 kap 

- Rättigheter, 7–12, 14 kap 

- Hävd till fast egendom, 16 kap 

- Företräde p.g.a. inskrivning, 17 kap 

- Godtrosförvärv p.g.a. inskrivning 18 kap 
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3.1.7 Avgäld 

Tomträtt upplåts mot årlig avgäld i pengar vilket innebär att det inte kan vara naturaprestation 

utan det måste utgå pengar under årlig basis.64 Det innebär att avgälden inte får vara ett 

engångsbelopp utan ska vara en årlig avgäld. Det är inte heller tillåtet att uttaga ersättning för 

exploateringskostnader men ersättning för byggnad eller annan egendom är möjlig att ta 

ersättning för. Den ska dock bestämmas och betalas separat. I upplåtelsehandlingen ska det 

avtalas om ersättningen och dess storlek. Sidoavtal kan innehålla ytterligare villkor utöver de 

som finns i 13 kapitlet jordabalken.65 Sidoavtalen kommer presenteras ytterligare i ett eget 

avsnitt. Avgälden ska vara låst under en viss period kallad avgäldsperiod. Den är oftast låst i 

tio-års intervaller men längre perioder kan avtalas mellan parterna.66 Före år 1953 kunde 

avgälden variera under avgäldsperioderna beroende på angivna villkor men sedan förändringen 

i lagstiftningen ska avgälden vara oförändrad under avgäldsperioderna. Detta leder till att 

avgälden inte följer inflationen eller konsumentprisindex under avgäldsperioden vilket kan leda 

till kraftiga höjningar av avgälden vid avgäldsperiodens slut.     

3.1.7.1 Vad får regleras? 

Att exploateringskostnader inte får tas ut av tomträttshavaren visas av RÅ 1964 ref 4 där 

Södertälje kommun upplät fastighet med tomträtt för exploatering. Kommunen ville få 

täckning för sina exploateringskostnader och tomträttsupplåtelsen innehöll en klausul om att 

en kontantinsats skulle erläggas i samband med upplåtelsen. Regeringsrätten ansåg att 

förfarandet saknade lagstöd och menade på att kommunen får ta betalt för egendomen som 

upplåts men inte upplåtelsen i sig. I NJA 1974 s. 430 krävde kommunen att 

tomträttsinnehavaren skulle ingå i en ekonomisk förening och till föreningen skulle 

tomträttsinnehavaren utge kontantinsats och löpande avgifter. Regeringsrätten ansåg inte att 

detta skulle anses vara en del av tomträttsavgälden och att det inte stred mot 13 kap 4 och 6 §§ 

JB.67   

3.1.7.2 Beräkning av avgäld 

Vid en ny upplåtelse av tomträtten är prissättningen för avgälden “fri” på så sätt att det är en 

förhandling mellan parterna men det finns begränsande regler i bland annat gällande statsstöd 

och likabehandlingsprincipen. Dessa reglerar främst en för låg avgäld. Att beräkna avgälden 

för en ny upplåtelse är alltså relativt enkelt. Däremot har det visat sig svårt att beräkna en ny 

avgäld på befintlig upplåtelse.  

Det vill säga en omförhandling av befintlig avgäld. Det finns tre möjligheter när avgälden ska 

bestämmas vid omförhandling. Antingen kommer parterna överens om en ny avgäld eller så 

väljer ena parten att stämma sin motpart i domstol vilket leder till att domstolen bestämmer den 

nya avgälden. Alternativ tre innebär att om ingen ny avgäld bestäms och ingen stämmer 

motpart fortsätter den tidigare avgälden att gälla även under nästa avgäldsperiod. 

Överenskommelse om en ny avgäld måste ske innan ett år före men tidigast två år före utgången 
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av avgäldsperioden.68 Tiden för att väcka talan följer inte kalenderår utan är ett eller två år före 

det i avtalet gällande datum. Därför är det väldigt viktigt med bra register för när dessa perioder 

föreligger. Domstolen ska ex officio undersöka om stämning av motpart har skett i tid.69 Har 

talan inte väckts i tid ska talan avvisas.70  

 

Vad händer vid en överenskommelse mellan parterna med den är inte klar förrän med mindre 

än 1 år kvar på perioden? Även om parterna kommer överens om en avgäld trots att det är 

mindre än ett år kvar leder det inte till en ny avgäld utan överenskommelsen leder till ett nytt 

sidoavtal. Avtalet gäller precis som ett sidoavtal vilket innebär att en ny tomträttshavaren inte 

är bunden av det avtalet.71 Väcker bara ena parten talan i tid innebär det att den motpart som 

inte väckt talan i tid inte får yrka på en ändring av avgälden. Detta visades i NJA 1995 s. 714 

där fastighetsägaren väckte talan om höjning av avgälden i tid medan tomträttsinnehavaren inte 

inkom i rätt tid och en fråga i detta mål var om tomträttsinnehavaren skulle ges tillfälle att 

väcka talan trots allt. HD ansåg att det inte var möjligt med gällande lagstiftning utan en ny 

lagstiftning skulle behövas för detta och därmed fick inte tomträttsinnehavaren väcka talan. 

 

Överenskommelsen gäller bara om den skrivs in hos inskrivningsmyndigheten. En 

oskadlighetsprövning ska göras av inskrivningsmyndigheten ex officio.72 

Oskadlighetsprövningen är till för att bedöma om ändringsavtalet (den nya avgälden) är utan 

väsentlig betydelse för rättighetshavarnas säkerhet. Det vill säga är den nya avgälden satt så att 

den skadar säkerheten för tomträtten eller påverkas rättighetshavare av ändringsavtalet ska IM 

inte godkänna dessa.73 Båda parterna kan söka inskrivning av ändringsavtalet.74 Dock ligger 

det i frågans natur att det allmänna säkerställer att inskrivning söks då avtalet annars inte gäller.  

 

I upplåtelseavtalet är det inte möjligt att avtala om en beräkningsmodell för framtida avgälder 

eller annat som begränsar tomträttshavarens frihet att anta eller förkasta fastighetsägarens bud. 

Hade en beräkningsmodell för framtida avgäld kunnat avtalas hade tomträttshavaren inte 

kunnat förkasta fastighetsägarens bud och blivit tvungen att acceptera budet. Varför finns det 

tvingande regler gällande avgälden? De är tillför inte bara tomträttsinnehavaren utan även för 

fastighetsägaren och tredje man för att skapa en förutsägbarhet för tomträtten. Både i 

omsättningsintresset och i belåningsintresset.  

 

Kan inte en överenskommelse träffas och någon av parterna stämmer motparten i domstol blir 

det upp till domstolen att bestämma avgälden.75 I tomträttsavgäldsmål gäller 

dispositionsprincipen vilket innebär att parternas yrkanden sätter ramen. Men domstolarna är 

inte bundna till parternas inställning till de avgäldsgrundande omständigheterna. Domstolen är 
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inte heller bunden av parts yrkande eller medgivande om tvisten kan påverka panträttshavare 

eller innehavare av en inskriven rättighet. Enligt gällande praxis är det fastighetens 

marknadsvärde i avröjt skick som är utgångspunkten.76  

 

För att bestämma avgälden är markvärdet det som eftersöks vilket påverkas av ändamålet med 

upplåtelsen och avtalats föreskrifter. Avgälden ska motsvara en skälig ränta på markvärdet och 

denna ränta har varit uppe för diskussion hur stor den ska vara i flera rättsfall och utredningar. 

Själva bedömningen av avgälden är inte reglerad i lagtext eller förarbeten mer än att den ska 

vara skälig och hur den ska bedömas har lämnats till praxis. Den tidigare avgälden ska inte 

ligga till grund för den nya avgälden. Hur avgäldsräntan ska beräknas har ändrats med tiden i 

praxis där det i NJA 1975 s. 385 och NJA 1976 s. 562 användes en indirekt metod. Den metoden 

innebar att fastighetsmarknadens totala avkastningskrav var utgångspunkten och ränteläget för 

statsobligationer med 15 års löptid med tillägg som ledning. Utifrån avkastningskravet och 

antagandet av värdestegringen av marken kunde sedan avgäldsräntan beräknas och 

bestämmas.77 Problemet med denna metod var att den var och är väldigt komplicerad och svår 

att beräkna avgäldsräntan med. Den fick också mycket kritik från flera håll och har lämnats av 

domstolarna till förmån för direkta metoder.  

 

I NJA 1986 s. 272 yrkande båda parterna i målet att en direkt metod skulle användas för att 

bestämma avgäldsräntan. Högsta domstolen följde parternas linje och i efterkommande praxis 

har en direkt metod används för att bestämma avgäldsräntan. Det bör dock nämnas att ett av 

justitieråden var skiljaktig i domen angående användningen av en direkt metod. Den direkta 

metoden bygger på att alternativa och jämförbara placering används för att bedöma 

avkastningsräntan. Om investeringar hade gjorts på marknader under samma tid med liknande 

förhållanden, prisbildning och har samma vikt från investerare ska användas som ledning för 

avgäldsräntan. Den långsiktiga realräntan på kapitalmarknaden har blivit accepterad som att 

motsvara detta. Realräntan är den nominella räntan med inflationen borträknat vilket innebär 

att inflationen inte påverkar avkastningen. Det tidsperspektiv som praxis har ansett ska 

användas är den långsiktiga realräntan för minst en 30 årsperiod.78 I Tomträttsavgäld och friköp 

delbetänkande79 lämnade ett förslag att avgäldsräntan skulle fastställas till 2,75 procent då den 

i praxis har varit svår att bestämma exakt. Konjunkturinstitutet har gjort flera utredningar om 

realränta och kommit fram till att den långa tioåriga realräntan ligger mellan 2,4–3 procent men 

skulle kunna vara upp till 3,4 procent för den trettioåriga. Praxis under den senaste tiden har 

satt att realräntan uppgår till 2,75 procent vilket bland annat i fastställs i en dom i från år 2017 

och en från 2018 i Mark och miljööverdomstolen.80 Det bör nämnas att i F 9187–16 hade det 

tekniska rådet samt ena hovrättsrådet skiljaktig mening mot domen. Dessa ansåg att 

avgäldsräntan borde sättas till 3 procent.  

 

                                                 
76

 NJA 1975 s. 385 och NJA 1976 s. 562 
77

 Hermansson, M & Westerlind, P (2012). s. 133 
78

 NJA 1990 s. 714 
79

 SOU 2012:71 
80

 MÖD: F 1400-18, F 6289-16, F 8273-17 & F 9187-16 
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Tomträttsavgäldsräntan har under de senaste 40 åren i praxis legat på 2,75 - 4,5 procent med 

en period under början av 1990-talet och fram till mitten av 00-talet var räntan relativt stabil i 

praxis på 3,75–4 procent. Därefter har den sakta sjunkit till dagens nivå på 2,75 procent.81 

Beräkningsmetoderna för tomträttsavgälden är mer eller mindre tillförlitliga men blir till slut 

en fråga om en skälighetsbedömning.  

3.1.7.3 Metoden för beräkning av tomträttsavgäld 

Det första som ska göras för att beräkna tomträttsavgälden är att uppskatta avgäldsunderlaget 

vilket baseras på markvärdet. Därefter ska avgäldsräntan uppskattas. Förr söktes avgälden vid 

omförhandling genom att jämföra med den avgäld som en ny upplåtelse tog ut. Detta sätt att 

söka efter avgälden genom nya upplåtelser kan vara behäftade med flera problem då det finns 

få nya upplåtelser, subventioner och andra delar i avtalet kan påverka avgälden och därför är 

inte andra tomträttsavgälder alltid en bra jämförelse. Skulle det vara så att en annan tomträtt 

har exakt samma förutsättningar är det möjligt men det är inte troligt att marken har exakt 

samma förutsättningar. Markvärdet är den viktigaste parametern och värderas på brukligt sätt 

enligt gällande praxis. Eventuella begränsningar i tomträttsavtalet, byggnader och anläggningar 

ska värderas och dras av från markvärdet. Det vill säga markens värde i röjt skick är det som 

ska värderas.82 Markvärdet ska beräknas i varje enskilt fall vilket innebär att en 

schablonvärdering inte ska göras.83 Normalt ska inte åtgärder som tomträttsinnehavaren utfört 

räknas med i marknadsvärdet men anläggningar som tomträttshavaren är ålagd att uppföra 

enligt tomträttsavtalet kan tillräknas markvärdet. Enligt ett avgörande av högsta domstolen ska 

även det särskilda värdet fastigheten har för tomträttsinnehavaren beaktas i samband med 

omprövning av en tomträttsavgäld. Har tomträttsinnehavaren ett reellt intresse av marken på 

grund av användningen ska detta beaktas. I målet handlade det om SL:s intresse för en tomträtt 

med ändamålet tunnelbaneverksamhet där SL ansåg att marken saknade marknadsvärde medan 

domstolen ansåg att marknadsvärdet för marken borde motsvara en lågt räknad industritomt. 

Därmed ansåg HD att Expropriationslagens bedömning inte ska gälla vid omförhandling av 

avgälden då den siktar på att bestämma ersättningen för skada och inte som omförhandling av 

tomträtt som siktar på en omreglering av avtal.84 

 

Metoderna för att värdera tomträtten är ortsprismetoden, avkastningsmetoden och 

produktionskostnadsmetoden. Praxis har förordat ortsprismetoden.85 Ortsprismetoden innebär 

att en jämförelse görs mot köp på den öppna marknaden för jämförbara objekt.86 Problemet 

med ortsprismetoden är att underlaget kan vara klent och därmed svårt att få bra jämförbara 

objekt. Detta leder ofta till i praktiken att parterna lägger fram omfattande analyser och 

utredningar angående markvärdet i avgäldsförhandlingar i domstol. Detta sker speciellt vid 

värdefulla marker. I mål om avgäld rörande tomträtter för småhusändamål har även 

taxeringsvärdet används för att bestämma markvärdet. Taxeringsvärdet är 75 procent av 

                                                 
81

 Hermansson, M & Westerlind, P (2012). s. 146-152 
82

 Markvärdet har alltså samma innebörd som i Expropriationslagen (1972:719) 
83

 SOU 1952:28. s. 65-67 
84

 NJA 2002 s. 45 
85

  F 1400-18 
86 Ortsprismetoden beskrivs mer i kapitel 3.3.1.1 
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markvärdet vilket innebär att taxeringsvärdet multipliceras med 1,33 ger markvärdet.87 

Taxeringsvärdet kan användas som en ledning även för tomträtter men annat ändamål än 

bostäder. Dock ska taxeringsvärdet räknas upp beroende på när taxeringen gäller ifrån och är 

värdet utan markanvändningsbegränsningar.  

 

Avgäldsunderlaget är alltså: 

Avgäldsunderlag = Marknadsvärdet - (Byggnader + Anläggningar) - begränsningar i 

tomträttsavtalet     

 

Detta ger avgäldsunderlaget som ska multipliceras med avgäldsräntan och triangeleffekten. 

Triangeleffekten är den förväntade markvärdesstegringen under den kommande 

avgäldsperioden. Det innebär att avgäldsräntan sätts högre för att kompensera för en förväntad 

markvärdesstegring och avgälden blir i början av avgäldsperioden högre än motiverat av 

avkastningskravet men lägre i slutet av avgäldsperioden.88 I nylig avgjord dom har MÖD 

bedömt att triangeleffekten bör bestämmas till 0,25 procent per 10 årsperiod.89 Det innebär att 

en längre period får en högre procentsats i triangeleffekt vilket i domen F 6289–16 gav en 20-

årig avgäldsperiod 0,5 procent i triangeleffekt.      

 

Tomträttsavgäld = Avgäldsunderlag * (Avgäldsränta + Triangeleffekt) 

 

Nedan kommer två exempel på hur beräkning av tomträttsavgäld ser ut för att visa skillnaderna 

i beräkningen av tomträttsavgäld för en tio- och 20-årsperiod. Det båda exemplen är 

omförhandling av avgälden vilket gör att avgäldsräntan är 2,75 procent. Avgäldsunderlaget är 

satt till 5 000 000 kronor. I det första exemplet är avgäldsperioden 10 år medan i det andra 

exemplet perioden 20 år.   

Exempel 1: 

Avgäldsunderlaget   = 5 000 000 kr 

Avgäldsräntan    = 2,75 % 

Triangeleffekten (per 10 årsperiod) = 0,25 % 

Avgäldsperiod    = 10 år 

5 000 000 * (2,75 + 0,25)  = 150 000 kr/år  

 

Exempel 2: 

Avgäldsunderlaget   = 5 000 000 kr 

Avgäldsräntan    = 2,75 % 

Triangeleffekten (per 10 årsperiod) = 0,25 % 

Avgäldsperiod    = 20 år 

5 000 000 * (2,75 + 0,25*2)  = 162 500 kr/år  

                                                 
87 Taxeringsvärdet beräknas för både tomt och byggnad. Är tomten bebyggd består taxeringsvärdet av både ett 

tomtvärde (markvärde) plus ett byggnadsvärde. Källa. Skatteverket. Taxeringsvärde. (2019) Tillgänglig: 

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/taxeringsvarde.4.515a6be615c637b9a

a4153a6.html [Hämtad 2019-05-25] 
88

 Hermansson, M & Westerlind, P (2012). s. 138 
89

 F 6289-16 

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/taxeringsvarde.4.515a6be615c637b9aa4153a6.html
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/taxeringsvarde.4.515a6be615c637b9aa4153a6.html
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Det svåraste med att beräkna tomträttsavgälden och flertalet tvister handlar om är gällande 

avgäldsunderlaget. Speciellt för tomträtter för annat ändamål än bostäder där byggnader har ett 

större värde har varit föremål för tvister i domstol angående avgäldsunderlaget. Flera tvister 

handlar om värderingen som motparten har gjort har varit för hög eller låg vilket påverkar 

avgälden. Rörande triangeleffekten och avgäldsräntan är de flesta överens om hur den ska 

bestämmas men båda har varit föremål för tvister vilket lett till domar från MÖD. Det finns 

kritik mot dagens system där markvärdesstegringar på vissa platser har varit höga vilket lett till 

kraftiga höjningar av avgälden vid avgäldsperiodernas slut. Även att svårigheten att förstå och 

tillämpa modellen har kritiserats på flera håll. Flera av utredningarna som genomförts angående 

tomträtt har beräkningen av avgälden varit uppe för diskussion exempelvis Tomträttsavgäld 

och friköp90. Detta sammantaget har ökat risken för osäkerhet och långdragna rättsprocesser 

vid omförhandlingar av avgälden.  

3.1.7.3 Jämkning av tomträttsavgäld 

Det är möjligt att jämka avgälden under löpande avgäldsperioden enligt 13 kap 12 § JB. 

Antingen sker jämkningen genom en överenskommelse eller genom en dom från domstolen. 

Har en jämkning gjorts gäller den till nästa omprövning av avgälden sker, det vill säga vid 

avgäldsperiodens slut. Skälet till jämkning av avgälden är ändrade förhållanden under den 

innevarande avgäldsperioden.91 Exempelvis kan det vara ändringar i avtalet eller på annat sätt 

ändrade förhållanden. Jämkningen innebär inte att det bara går att sänka avgälden utan den kan 

höjas också. Tomträttshavaren har rätt att tvinga fram en jämkning av avgälden om värdet 

avsevärt minskas.92 Dock bygger det på att tomträttshavaren inte bär skuld till att värdet 

minskar på fastigheten. Det kan vara exempelvis en planändring, äganderättstvist eller 

naturhändelse som påverkar värdet negativt.    

3.1.7.4 Tomträttsavgäld idag för småhus och flerbostadshus 

I flera kommuner tillämpas olika metoder för att beräkna tomträttsavgälden för tomträtter med 

småhus. De flesta kommuner ger någon typ av rabatt på avgälden för tomträtter med småhus. 

Exempelvis Stockholm Stad tar 40 procent på markens taxeringsvärde och använder sig utav 

en 3,25 procents avgäldsränta för 10-årsperiod och 3,5 procent vid en 20-årig avgäldsperiod. 

Dessutom har de en maximal höjning från den tidigare avgäldsnivån. Detta innebär att 

Stockholm Stad inte tar ut full tomträttsavgäld utan rabattera avgälden på grund av politiska 

beslut. Även med flerbostadshus jobbar Stockholm med ett liknande system och skälet enligt 

Stockholm är att slippa domstolsprocesser.93 Nacka kommun använder sig utav en liknande 

beräkning för avgälden. Avgäldsunderlaget är 50 % av gällande marktaxeringsvärdet och en 

treprocentig avgäldsränta används för att beräkna avgälden.94 I de flesta fall men tomträtter för 

småhus är inte avgälden marknadsmässig utan rabatterad för att bland annat kunna använda sig 

                                                 
90 SOU 2012:71 
91

 Jordabalken 13 kap. 12 § 1:a st. 
92

 Jordabalken 13 kap. 13 § 2:a st. 
93

 Tomträtt & tomträttsavgäld. Stockholm Stad. Exploateringskontoret. Stockholm 
94

 Nacka kommun. (2017) Omreglering av tomträttsavgäld och erbjudande om friköp för radhus, Erstavägen i 

Älta.  
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utav schablonmässig avgäld och att inte stöta sig med de boende då de kraftiga höjningarna 

ofta uppmärksammas i media.95 Att avgälden varit låg under den tidigare avgäldsperioden 

uppmärksammas sällan av media vilket har gjort att politikerna ogärna vill ta fullt 

marknadsvärde på avgälden. Även Villaägarna och HSB:s VD96 tar inte i beräkningar att 

tomträttshavaren har haft en låg avgäld under en lång period samt ingen kapitalinsats att 

bekosta.     

3.1.7.5 Tomträttsavgälder idag för annat ändamål än bostad 

För tomträtter för annat ändamål än bostad använder flera kommuner sig utav värdering av 

fastighetens markvärde som avgäldsunderlaget. Fastställda markvärden baserade på 

kvadratmeterpriser för olika metoder används av flera kommuner däribland Stockholm stad. 

Ett par kommuner använder sig utav fasta kvadratmeter- eller tomtpriser som underlag för 

avgälden. Utöver dessa finns det flera kommuner som har egna varianter att beräkna 

tomträttsavgälden på.97 Vid nya upplåtelse är det möjligt att använda en avgäldsränta som är 

högre än vid en omförhandling vilket har använts av flera kommuner enligt SOU 2012:71 

undersökning. Enligt denna undersökning har räntesatser på 3,25–6,75 procent tillämpas vid 

ny upplåtelse av tomträtt.98  

3.1.8 Sidoavtal/sidolöpare 

Sidoavtal eller sidolöpare kan som tidigare nämnts innehålla villkor utöver 13 kapitlet i 

jordabalken. Fördelarna med sidoavtalen är att de möjliggör ytterligare styrning av tomträtten. 

Ett vanligt förekommande villkor har varit en subventionering av avgälden om 

tomträttshavaren har byggt hyresrätter. Detta förfarande har varit uppe i kammarrätten där 

Stockholm stad hade i sidoavtalet en klausul som reducerade avgälden för tomträtten med 

hyreshus men inte för tomträtten med bostadsrätter. Kammarrätten ansåg att detta stred mot 

likställighetsprincipen då tomträtter med hyreshus särbehandlades på ett omotiverat sätt.99 

Detta torde leda till att kommunen inte kan sätta en lägre avgäld för tomträtter med hyresrätter 

än för tomträtter med bostadsrätter i sidoavtalet. Dock har inte frågat behandlats av Högsta 

förvaltningsdomstolen än. För tomträtter för annat ändamål än bostäder förekommer det att 

kommunen avtalar bort lösningsskyldigheten om tomträtten skulle upphöra.100 Även gällande 

framtida förvärv av marken till ett fastpris kan avtalas i sidoavtalet vilket har använts av 

Stockholm stad.101 Nackdelen med sidoavtalen är att det inte är en del av huvudavtalet och inte 

har sakrättslig verkan. Det vill säga att vid en överlåtelse av tomträtten följer inte sidoavtalet 

automatiskt med till nästa tomträttshavare.   

                                                 
95 SVT. Nyheter. Lokalt 2017. Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/kickis-tomthyra-hojs-med-

over-600-procent [Hämtad 2019-04-30] 
96 Villaägarna. Debatt/Tomträtt. 2018. Tillgänglig: https://www.villaagarna.se/debatt/tomtratt/ [Hämtad 2018-

12-01] 
97

 SOU 2012:71 s.84-85 
98

 Ibid. s. 85 
99

 Kammarrätten i Stockholm:  Mål nr. 1441-05 och 1442-05 
100

 SOU 2012:71. s.79-81 
101

 F 5047-11 och F 5111-11 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/kickis-tomthyra-hojs-med-over-600-procent
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/kickis-tomthyra-hojs-med-over-600-procent
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3.1.9 Överlåtelse av tomträtt 

Före år 1953 var det möjligt att inskränka rätten till överlåtelse genom att avtala bort den. Det 

innebar att olika tomträtter kunde vara väsentligt skilda rent rättighetsmässigt. Efter 

förändringarna år 1953 blev tomträtten mer entydig och enhetlig. Idag i tomträttsupplåtelsen 

får inte tomträttshavarens rätt att överlåta tomträtten begränsas och likställs med 

fastighetsöverlåtelse.102 Det är dock möjligt att det finns sidoavtal som påverkar överlåtelsen. 

Till skillnad från andra typer av nyttjanderätter som exempelvis arrende har inte 

tomträttsupplåtaren rätt att påverka tomträttshavarens substitution. Skulle denna regel inte 

finnas skulle det innebära att om tomträttshavaren som vill frånträda tomträtten inte skulle 

kunna göra detta då denne inte heller har möjligheten att säga upp tomträttsavtalet.103 Denne 

skulle då bli fast med tomträtten tills dess att tomträttsupplåtaren väljer att godkänna en ny 

tomträttshavare. Detta skulle kunna tänkas ge problem för tredje man och panträttshavare bland 

annat och minska trovärdigheten för tomträtter. Även rätten till att i tomträtten upplåta panträtt 

eller nyttjanderätt får inte begränsas. 

 

Eftersom tomträttsöverlåtelse likställs med fastighetsöverlåtelse innebär det att formkraven i 4 

kap 1 § JB ska uppfyllas även för tomträttsöverlåtelse. Formkravet innebär att vissa kriterier 

ska vara uppfyllda för att köpet ska anses fullbordat och giltigt. Uppfylls inte dessa krav är 

köpet eller rättare sagt överlåtelsen inte giltig.  

 

Formkraven för fastighetsöverlåtelse och tomträttsöverlåtelse är: 

■ Skall vara skriftligt 

■ Köpeskillingen ska redovisas 

■ En överlåtelseförklaring  

■ Underskrift av köparen och säljaren 

■ Bevittning (för lagfart)   

 

 

Vissa villkor krävs att de ska skrivas in i köpeavtalet och eventuellt köpebrev som exempelvis 

det så kallade svävarvilkoret.104 Svävarvilkoret innebär att istället för att överlåtelsen sker 

direkt så kan den göras beroende av ett eller flera villkor. Uppfylls inte villkoret återgår 

överlåtelsen. Exempelvis kan det vara beroende av att köpeskillingen erläggs vilket är det 

vanligaste och ett annat vanligt förekommande villkor är vid köp av bostadsrätter att 

bostadsrättsföreningen godkänner köparen som medlem. Men även att en detaljplan ska vinna 

laga kraft kan användas som villkor för överlåtelsen. Dock är villkor som ligger längre fram i 

tiden än två år ogiltiga.105   
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 Jordabalken 13 kap. 6-7 §§ 
103

 Hermansson, M & Westerlind, P (2012). s. 95 
104

 Jordabalken 4 kap. 3 § 
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 Jordabalken 4 kap. 4 § 
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Vid överlåtelse av tomträtt är det att se om vilken överlåtelse som helst. Det innebär att när 

kommunen överlåter måste de tänka på bland annat likställighetsprincipen106 och Lag 

(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Likställighetsprincipen 

innebär att alla medlemmar i kommunen behandlas lika om det inte finns en saklig grund för 

att behandla en viss medlem på annat sätt. Statsstöd innebär att medlemmar av Europeiska 

unionen har samma rättigheter som de svenska gällande överlåtelse av tomträtt. Kommunen 

får inte exempelvis rabattera tomträttsavgälden för en viss nationstillhörighet för ett företag 

eller dylikt. Det vill säga snedvrida konkurrensen genom att gynna ett visst företag.107 Detta 

påverkar bland annat friköp av tomträtter och dess prissättning.  

3.1.10 Ändring av tomträttsavtal 

Efter det att ett tomträttsavtal har upprättats är det möjligt att göra ändringar i avtalet. 

Ändringen gäller omedelbart mellan tomträttsupplåtaren och tomträttshavaren om ändringen 

är tillåten.108 Det torde vara vanligast att ändra ändamålet och/eller föreskrifter för tomträtten. 

Utvidgning eller inskränkning av område av tomträtten får ändras men förutsätter att tomträtten 

följer den nya fastighetsgränsen. Det vill säga att tomträtten är fortfarande en hel 

registerfastighet. Detta löses genom att vid fastighetsreglering med stöd av 

Fastighetsbildningslagen (1970:988) måste ett avtal mellan fastighetsägaren och 

tomträttshavaren träffas och ansökan av inskrivning förklarats vilande till dess att 

fastighetsregleringen skett.109 Ändringar av tomträttsavtalet kan bara ske i de delar som 

lagstiftningen är dispositiv. Dessa är relativt begränsade ändringsmöjligheter. Exempelvis 

ändring av avgälden kan bara ske under vissa givna förutsättningar som bestäms i 

jordabalken.110 Ändringar och tillägg måste vara skriftliga för att gälla. Oinskrivet 

ändringsavtal gäller mot en ny tomträttsinnehavaren vilket har motiverats av 

departementschefen av att den som är spekulant till en tomträtt kan gå till kommunen eller 

staten och få upplysningar om det finns något ändringsavtal som inte är inskrivet.111       

3.1.11 Uppsägning 

Tomträttsavtal kan bara sägas upp av fastighetsägaren vilket innebär att tomträttshavaren inte 

kan säga upp avtalet. Fastighetsägaren kan bara säga upp avtalet om det är av vikt för denne 

och att fastigheten ska användas för bebyggelse av annan art eller på annat sätt än den befintliga 

användningen.112 Eftersom det ska vara av vikt för fastighetsägaren att säga upp avtalet görs 

en intresseavvägning mellan ägarens intresse att säga upp avtalet och tomträttshavarens intresse 

att behålla avtalet. Det är av vikt om tvångsförvärv enligt exempelvis Expropriationslagen 

(1972:719) skulle vara sannolikt möjligt i motsvarande situation. Det är däremot inte av vikt 

om fastighetsägaren bara vill byta tomträttsinnehavare, tillgodogöra sig värdet på marken, 
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behovet ligger långt i nästa upplåtelseperiod eller att behovet skulle kunna tillgodoses på annat 

sätt utan någon större olägenhet. Bebyggelse av annan art är exempelvis köpcentrum istället 

för bostäder, industri istället för kontorsverksamhet eller bostäder istället för industri.113  

 

Tomträtten kan upphöra genom uppsägning först efter 60 år om tomträtten är för 

bostadsändamål och det inte avtalats om längre period. Efter den första 60 års perioden är det 

40 års perioder som gäller. För tomträtter för annat ändamål än bostadsbebyggelse kan 

uppsägning ske först efter minst 20 år eller om längre tid har avtalats gäller den avtalade 

perioden. Uppsägningen av tomträtten ska ske minst två år för periodens utgång. I 

tomträttsavtalet är det möjligt att avtala om längre uppsägningstid. Uppsägning som sker fem 

år före periodens utgång är utan verkan vilket innebär att uppsägningstiden är mellan två till 

fem år.114  

 

I ett nyligt HD-avgörande har tidpunkten för uppsägning prövats där kommunen skickade in 

uppsägning till inskrivningsmyndigheten för anteckning. Anmälan kom in på 

inskrivningsdagen den 28 december 2015 och sista uppsägningsdagen var den 31 december 

2015. Inskrivningsmyndigheten avslog anmälan på grund av vad de ansåg var en försenad 

uppsägning. Kommunen överklagade beslutet till tingsrätten som beslutade att återförvisa 

ärendet till IM. IM antecknade i fastighetsregistret uppsägningen den 8 april 2016. Föreningen 

som var tomträttshavare överklagade uppsägning med anledning av att den inkommit för sent 

vilket både tingsrätten och hovrätten höll med om. HD anförde att i sina skäl att kommunen 

inte kan räkna med att IM ska avvisa uppsägningen på felaktiga grunder och att vänta in ett 

tingsrättsbeslut inte kan krävas av fastighetsägaren. Uppsägningen hade skickats i tid både till 

IM och till tomträttsinnehavaren och därmed var uppsägningen giltig.115       

 

Fastighetsägaren ska lösa byggnader och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten.116 

Den så kallade lösensumman ska motsvara egendomens värde vid tomträttens upphörande och 

som om tomträtten skulle bestå. Anläggningar som saknar stöd i avtal ersätts inte av 

fastighetsägaren. Eventuella flyttkostnader eller annan skada ersätts inte. Bedömningen utgår 

ifrån det värde som egendomen har i tomträttshavarens hand vid fortsatt användning vilket 

leder till att denne kan tillgodogöra sig värdestegringar i anläggningar och byggnader. 

Kostnader som har uppstått efter uppsägningen som inte är nödvändiga ersätts inte. Vanligt 

underhåll räknas inte som värdehöjande utan som värdebevarande och ersätts därmed inte. För 

tomträtter för annat ändamål än bostäder kan parterna avtala bort dessa regler för ersättning. 

Dock kan detta leda till praktiska problem som en följd och därmed bör det i avtalet regleras 

hur och när en avveckling ska ske. Regleras det inte i tomträttsavtalet och ersättningen har 

avtalats bort kan tomträttshavaren ha rätt att föra bort byggnader från tomträtten inom skälig 

tid vilket innebär att det bör regleras i avtalet när och hur avveckling ska ske. Om ersättning 
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för byggnader och annan egendom som utgör tillbehör avtalas bort minskar det 

kreditvärdigheten och investeringsviljan i tomträtten vilket måste vägas in vid skapandet av 

tomträtten.         

 

Gällande friskrivning från ersättningsskyldighet som ledde till problem för Göteborgs 

kommuns näringsliv valde kommunen vid uppsägning att trots friskrivningen ändå betala 

ersättning. Detta för att inte inverka negativt till näringslivet och sysselsättningen. Dock ansåg 

kammarrätten i Göteborg att detta var att anse som ett enskilt gynnande av näringsidkare vilket 

strider mot kommunallagen.117  

3.1.11.1 Uppsägning av Bergs Oljehamn, Nacka Kommun (F 1407–14) 

I detta kapitel kommer rättsfallet angående Bergs Oljehamn att redogöras då det är av 

principiell vikt för tomträtter och dess möjligheter till uppsägning.  

  

I målet F 1407–14 mellan Nacka kommun och Circle K har frågan om giltig uppsägning av 

tomträttsavtalet prövats. Målet gällde Bergs oljehamn på fastigheten Sicklaön 13:83 i Nacka 

kommun som är en tomträtt som kommunen avsåg att säga upp tomträttsavtalet på grund av 

förändrad användning av marken. Nacka kommun behöver mark för att bygga bostäder där 

Bergs oljehamn är en viktig del i Stockholmsförhandling118 som Nacka kommun kommit 

överens om med staten och Stockholms läns landsting att bygga 13 500 nya bostäder. Circle K 

ansåg att uppsägningen inte var giltig på grund av att skäl saknas för uppsägning. De anförde 

att kommunens intresse att omvandla området från en oljehamn till bostäder inte var tillräckliga 

och att det fanns alternativa platser för bostäder medan oljehamnen inte har någon alternativ 

plats. Intresset för allmänheten att oljehamnen ska vara kvar är större än intresset för att bygga 

bostäder ansåg Circle K och hänvisade till bland annat till RUFS 2010119. Kommunen anförde 

att bland annat att Circle K:s intresse att fortsätta bedriva verksamheten är ett enskilt intresse 

och inte allmänt intresse. Det är även av vikt för kommunen att ändra fastighetens användning 

och förändringen kommer ske inom nästkommande avtalsperiod.    

 

I MMD:s domskäl menar domstolen att skälet till uppsägning är i sig godtagbara men anser 

inte att den ändrade användningen av fastigheten är genomförbar då de regionala och statliga 

intressenter inte fattat något beslut som innebär att oljehamnen ska avvecklas. MMD anser att 

kommunen inte har styrkt att bland annat de detaljplaner som behövs kommer att vinna laga 

kraft på grund av oljehamnens vikt för det regionala och statliga intresset. Även kravet på att 

det inte ska finnas alternativa lösningar anser domstolen inte vara uppfyllt. Kommunen har inte 

visat att behovet av att förfoga över marken inte kan tillgodoses på annat sätt utan större 

olägenhet. Av det anförda av MMD anser de att det inte finns tillräckligt starka skäl till 

uppsägning av Cirkle K:s tomträttsavtal.  
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118

 2013 års Stockholmsförhandling innebär ett avtal mellan Nacka, Järfälla, Solna och Stockholm Stad, 

Stockholms läns landsting och staten träffade ett avtal om finansieringen av utbyggnaden av tunnelbanan till 

Nacka och söderort samt ökad bostadsbebyggelse. http://stockholmsforhandlingen.se/ [Hämtad: 2019-04-02]  
119

 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010. tillgänglig nedan: 

http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/rufs10_hela.pdf   

http://stockholmsforhandlingen.se/
http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/rufs10_hela.pdf


 

 

29 
 

 

Nacka kommun valde att överklaga till MÖD. Målet fick prövotillstånd till MÖD men innan 

saken hann prövas i domstol kom parterna överens och återkallade sina överklaganden och 

begärde att MÖD skulle avskriva målet och upphäva MMD:s dom vilket skedde.120 Parterna 

kom överens om att tomträttsavtalet skulle upphöra 2018-12-31 och ersättas med ett 

arrendeavtal som gäller fram tills 2036-12-31.121 Detta ledde till att frågan om vad som är 

tillräckliga skäl för uppsägning inte prövades av MÖD denna gång och oklarheter om vad som 

är att anse vara av vikt vid uppsägning. 

3.1.11.2 Processen för uppsägning av tomträttsavtal 

För att en uppsägning ska vara giltig krävs det att tomträttshavaren ska skriftligen delges 

uppsägningen som ovan nämnts tidigast fem år innan periodens utgång men senast två år eller 

om längre tid överenskommits före periodens utgång.122 I uppsägningen ska skälen till 

uppsägningen framgå och anmälas till inskrivningsmyndigheten som gör en anteckning i 

fastighetsregistret. Uppsägning av tomträtt följer till stora delar i hur arrende sägs upp vilket 

innebär att tillämpliga delar i 8 kap 8 § JB gäller även för tomträtt.123 Tomträttshavaren har rätt 

till att klandra uppsägningen genom att väcka en talan inom tre månader.124 Att klandra innebär 

att tomträttshavaren anser att det inte finns tillräckliga skäl till uppsägning. Tiden för att väcka 

talan börjar från att uppsägningen antecknades i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Även 

klander av uppsägning ska antecknas i fastighetsregistret. Det uttrycks inte lagparagrafen men 

det torde vara tomträttsupplåtaren som har bevisbördan som stöd till de skäl som nämnts i 

uppsägningen. Uppsägningen kan vara ogiltig på andra grunder än otillräckliga skäl såsom på 

fel sätt eller inte i rätt tid. Då gäller de allmänna bestämmelserna.125  

 

Talan om lösensumma för att lösa byggnader och annan egendom som utgör tillbehör till 

tomträtten ska väckas inom ett år efter att uppsägningen antecknats i fastighetsregistret.126 Om 

inte talan väcks i tid av någon av parterna faller uppsägningen. Lösensumman ska motsvara 

egendomens värde vid tomträttens upphörande. Vid värdering ska antagandet att tomträtten 

fortfarande skulle bestå med tomträttsavtalet föreskrifter gälla. Det är inte värdet på tomträtten 

som ska ersättas eller indirekta skador som exempelvis rörelseförluster eller flyttkostnader utan 

ersättningen är för tomträttstillbehör. 127 

 

Lösensumman ska deponeras hos länsstyrelsen inom en månad från att dom har vunnit laga 

kraft och tidigast en månad före uppsägningen har ägt rum. När lösensumman har deponerats 

hos länsstyrelsen och tillträdesdagen för uppsägningen inträtt upphör tomträtten att gälla och 
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inskrivningsmyndigheten ska ex officio anteckna att tomträtten upphört. Om deponering inte 

sker har tomträttshavaren och andra utdelningsberättigade möjlighet att ansöka om uttag hos 

länsstyrelsen som i sin tur söker verkställighet hos kronofogdemyndigheten.128    

 

De rättigheter och inskrivningar som fanns i tomträtten blir därmed utan verkan där 

rättighetshavarna inte kan rikta ersättningskrav på tomträttsupplåtaren vilket kan jämföras med 

en andrahandshyresgästs rättigheter. Med det sagt innebär det inte att tomträttshavaren är utan 

ansvar. Mot tomträttshavaren bedöms skadeståndsanspråken enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga regler. Servitut som är till förmån men även last till tomträtten blir 

overksamma.129 Vid utbetalning av ersättningen för tomträttstillbehören gäller reglerna om 

fördelning av köpeskilling vid exekutiv auktion vilket innebär att inteckningsborgenärer har 

förtur till ersättningen och tomträttshavaren får det belopp som blir över.130        

3.1.12 Dödning av tomträtt 

En tomträtt gäller tills dess att inskrivningen av tomträtten dödas vilket kan ske på tre sätt. 

Att fastighetsägaren och tomträttsinnehavaren kommer överens om att tomträtten ska 

upphöra, att tomträtten kommer i fastighetsägarens hand eller att tomträttens äganderätt 

övergår till tomträttshavaren.131    

3.1.13 Friköp av tomträtter 

Flera kommuner har fasta beräkningar för hur tomträtter ska värderas vid friköp. De flesta 

friköpen av småhus sker till en viss procent av marktaxeringsvärdet. Ofta ligger priset mellan 

40–90 procent av taxeringsvärdet för marken. Eftersom marktaxeringsvärdet ska motsvara 75 

procent av marknadsvärdet av marken innebär det ett pris långt under marknadsvärdet.132 

Exempelvis Halmstads kommun redovisar hur de sätter friköpspriserna på deras hemsida och 

är följande: 

  

För tomträtter med 10-åriga avgäldsperioder använder de sig utav följande  

“Marktaxeringsvärde – avdrag för anläggande av trädgård (10 %) – avdrag för 

VA-anslutning (schablonbelopp från Skatteverket, i dagsläget 90 000 kr) x 

omräkningsfaktor 1,33 x 0,9 (kommunen lämnar rabatt på 10 %) = friköpspris”133 

 

För tomträtter med 20-åriga avgäldsperioder: 

“Marktaxeringsvärde – avdrag för anläggande av trädgård (10 %) x 

omräkningsfaktor 1,33 x 0,9 (kommunen lämnar rabatt på 10 %) = friköpspris”134 
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Även Nacka kommun använder sig utav en fast beräkning av friköpspriset. De beräknar 

friköpspriset för tomträtter med småhus till 50 procent av gällande marktaxeringsvärdet.135 

 

I praxis har det prövats om huruvida vilket pris som kommunen kan ta vid friköp. I Rå 1995 

ref 7. hade kommunen satt en lägre pris än marknadsvärdet vilket överklagades av en 

medborgare och hävdade att det stred mot bland annat likställighetsprincipen. Västerås 

kommun hade i kommunfullmäktige bestämt att samtliga innehavare av småhustomträtter 

skulle ha möjlighet att friköpa tomträtterna till ett fast beräknat pris. Kommunen beräknade 

priset till nuvärdet av framtida avgälder med vissa förutsättningar av räntor och inflationen och 

skulle beräknas varje år samt gälla under året. Lägsta priset för friköp skulle sättas till 30 

procent av marktaxeringsvärdet. Det ska poängteras att avgälderna var inte nyligen sätta på en 

hel del av kommunens tomträtter och därmed var dessa väldiga låga och inte marknadsmässiga. 

Regeringsrätten hade att ta ställning till om priserna för friköp var lagliga utifrån 

likställighetsprincipen då den klagande ansåg att de priserna satta av kommunen var för låga 

och därmed gynnade det tomträttshavarna på kommuninvånarnas bekostnad. Regeringsrätten 

ansåg visserligen att friköpspriserna var under marknadspriserna men att modellen inte strider 

mot likställighetsprincipen och otillbörligt gynnar enskilda. Det får tolkas som att 

regeringsrätten har lagt mest fokus på huruvida den klagande parten har bevisat att modellen 

strider mot likställighetsprincipen än att priserna faktiskt är gynnande för tomträttshavarna. 

Detta då motiveringen från regeringsrätten medger att priserna är under marknadsvärde men 

att det inte är bevisat att någon enskild gynnats av priserna. En liknande fråga testades även i 

Kammarrätten i Stockholm där den klagande ansåg att Stockholm Stads friköpspriser innebar 

en förmögenhetsförlust för staden. Kammarrätten använde sig utav Rå 1995 ref 7. som stöd för 

sitt beslut där de ansåg att Stockholm stad inte otillbörligt gynnat någon enskild.136   

3.1.14 Tvister vid tomträtt 

Kostnader för rättegång och tvister kan bli kostsamma för kommuner då dessa ofta är 

komplicerade och kräver utlåtande från konsulter och experter. Vanligast bland kommersiella 

fastigheter är tvist angående markvärdet och byggrättens värde.137 Eftersom värdering av 

tomträtter är svåra frågor krävs det ofta ett flertal värderingsutlåtanden från båda parterna 

utöver de ombudskostnader och övriga kostnader som domstolsprövning leder till. Exempel på 

kostsam tvist vid avgäldsförhandlingar som går till MÖD är målet F 1400–18 där Stockholm 

stad blev tvungna att ersätta motparten med 240 000 kronor för dess rättegångskostnader i 

MÖD samt cirka 670 000 kronor för motpartens kostnader i MMD. Utöver dessa kostnader ska 

de egna kostnaderna räknas in. 

 

Antalet tvister som inkom till antingen fastighetsdomstolen eller mark- och miljödomstolen 

angående omprövning/jämkning av avgäld, klander av uppsägning eller bestämmande av 
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lösensumma redovisas i tabell 4 nedan. För år 2011 finns det statiskt på antalet inkomna och 

avgjorde mål fördelat på villatomträtter och kommersiell tomträtt. 75 stycken inkomna och 53 

avgjorda medan för kommersiella tomträtter vara det 76 mål inkomna och 19 mål avgjorda. 138 

År 2011 fanns det 62 343 tomträtter i Sverige vilket kan utläsas från tabell 3. Det innebär att 

om en tioårsperiod tas fram mellan 2002–2011 ger detta att i ungefär fyraprocent hamnar 

omförhandlingen av tomträtt i domstol.  

 

Tabell 4. Antalet inkomna och avgjorda mål i fastighetsdomstolen/mark- och miljödomstolen. Antalet inkomna 

och avgjorde har sjunkit på senare år från en topp i mitten av 00-talet.
139

  

 

3.2. Arrende 

När en jordägare upplåter mark mot ersättning för att nyttjas av en arrendator är det ett arrende. 

Arrende regleras främst i jordabalkens 8–11 kapitel där följande indelning är gjord: 

■ 8 kap är allmänt om arrende 

■ 9 kap reglerar jordbruksarrende 

■ 10 kap reglerar bostadsarrende 

■ 11 kap reglerar anläggningsarrende 

 

Utöver dessa kapitel finns några bestämmelser även i sjunde kapitlet i jordabalken. Det finns 

fyra olika typer av arrenden som regleras i jordabalken men där lägenhetsarrende inte regleras 

i ett eget kapitel. I kapitel åtta i jordabalken regleras vissa av de allmänna bestämmelserna. De 

tvingande bestämmelserna är till förmån för arrendatorn om inget annat anges i bestämmelsen. 

Dock kan arrendenämnden lämna dispens i vissa fall om det avvikande omnämns i 

arrendeavtalet. När ett nytt arrende upplåts är arrendevillkoren relativt fria att avtala om 

gällande bland annat omfattning och skick av arrendestället, arrendeavgiften, längd på avtalet. 

För lägenhetsarrende är inte ett skriftligt arrendeavtal ett krav däremot för jordbruks-, bostads- 

och anläggningsarrende är skriftlig form140 ett krav.141 Till skillnad mot servitut har arrenden 

olika begränsning i sin varaktighet där det inom detaljplan enligt PBL och jordbruksarrenden 

är satt till 25 år och utanför detaljplan till 50 år. Avtal satte längre än dessa är inte bindande. 

Det finns dock undantag från begränsningar i varaktigheten vilket det vanligaste är för 

bostadsarrenden som kan vara på livstid.142     
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Arrendeavgiften kan sättas mot ett index så att den exempelvis följer konsumentprisindex143. 

Avgiften kan sättas godtycklig och behöver inte vara ett marknadsvärde vid en ny 

arrendeupplåtelse vilket innebär att det är en förhandling mellan parterna. För jordbruksarrende 

ska avgiften vara i pengar vilket den inte behöver för de övriga. Arrendeavgiften kan alltså 

bestå i motprestation av varor eller tjänster.     

 

Förverkandegrunder av arrenderätten är gemensam för samtliga arrendeformer i jordabalken 

och har fem punkter som leder till förverkande.  

1. Dröjsmål med betalning  

2. Vanvård av arrendestället 

3. Nyttjar arrendet för annat ändamål än det avtalade 

4. Överlåter arrendet eller på annat sätt låter en annan nyttja arrendet utan jordägarens 

tillstånd    

5. Åsidosätter skyldigheter som avtalats i arrendeavtalet 

 

Uppfylls någon av dessa punkter har jordägare rätt att säga upp arrendeavtalet. Dock ska det 

vara av betydelse för jordägaren. Det vill säga är det av ringa betydelse för jordägaren är 

arrendeavtalet inte förverkat (8 kap 23 § JB). Arrendeavtalet upphör då att gälla på närmsta 

laga fardag vilket exempelvis innebär att sägs arrendeavtalet upp 1 december upphör det att 

gälla den 14 mars året efter. Sägs avtalet upp på en annan grund än förverkande grund upphör 

det att gälla den fardag som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen.144   

3.2.1 Jordbruksarrende 

I detta avsnitt kommer jordbruksarrende att bara kort beskrivas då arrendeformen inte är i fokus 

i detta arbete. Jordbruksarrende avser upplåtelse av jord till brukande. Jordbruksarrende delas 

upp i två olika arrenden, gårdsarrende och sidoarrende. Gårdsarrende innefattar bostaden på 

arrendestället även om bostaden inte nyttjas och sidoarrende är själva åkrarna, rena 

markupplåtelser. Skogsmarker för avverkning ingår inte i ett jordbruksarrende. Arrendetiden 

för ett jordbruksarrende är minst fem år om inte arrendenämnden godkänner en kortare 

avtalstid.145 

3.2.2 Bostadsarrende 

Bostadsarrende avser upplåtelse för av mark för fritidshus eller permanenthus. Det vill säga att 

jordägaren upplåter mark för bostadsändamål där arrendator antingen uppför eller bibehåller 

ett bostadshus. Det är arrendatorn eller en närstående till arrendator som ska bo i bostaden för 

att det ska vara ett bostadsarrende. I regel gäller att om jordägaren äger huset är det snarare 

hyra som gäller och inte ett arrende. Oftast är det fråga om fritidshus vid bostadsarrende.  

                                                 
143

 “Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser 

konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i 

Sverige”. Källa: SCB.  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-

konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/ [Hämtad: 2019-03-04] 
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 Julius, H (2016). Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister - Förfarandet i nämnder och hovrätt. 

Stockholm. Norstedts Juridik 
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 Westerberg, D (2011) Fastighetsjuridik för skogs- och markägare. (2. uppl.. edn.; Stockholm :  LRF 

Skogsägarna). s. 221-223 
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Avtalstiden för bostadsarrende är minst fem år men arrendenämnden kan även här ge dispens 

för kortare tid. Längden på arrendeavtalet kan även sättas på arrendatorns livstid. Skulle 

arrendetiden inte vara bestämd i arrendeavtalet gäller bostadsarrendet i fem år.146  

 

En bostadsarrendator har direkt besittningsskydd. Besittningsskyddet kan försvagas av att 

bostadsarrendator arrenderar marken av en lägenhetsarrendator då “andrahandsarrendatorn” 

inte kan få ett starkare besittningsskydd än “förstahandsarrendatorn”. Frågan har varit uppe i 

högsta domstolen där fastighetsägaren arrenderade ut mark till en lägenhetersarrendator som i 

sin tur arrenderade ut marken till en bostadsarrendator.147 Detta torde dock inte vara så vanligt 

i praktiken att en arrendator arrenderar ut marken i andra hand men det förekommer. För att 

bostadsarrendet ska upphöra måste avtalet sägas upp ett år innan före arrendeavtalets slut. 

Samma tid gäller för villkorsändring av arrendeavtalet för en ny arrendeperiod. Om inte 

arrendeavtalet sägs upp i tid förlängs avtalet på fem år eller om annan period har avtalats.148 

Uppsägning av ett bostadsarrende innebär inte direkt att arrendet upphör utan 

bostadsarrendatorn har rätt till förlängning utom när: 

■ arrendet är förverkat 

■ att pant eller borgens säkerhet försämras  

■ arrendatorn har åsidosatt sina förpliktelser 

■ byggnad har uppförts utan bygglov eller i strid mot detaljplan eller 

områdesbestämmelser  

■ byggnad inte stämmer överens med detaljplan och jordägaren gör sannolikt att denne 

ska använda arrendestället i enlighet med detaljplanen eller områdesbestämmelserna 

■ jordägaren gör det sannolikt att denne ska använda arrendestället för annat ändamål 

och det är av mer vikt för jordägaren än arrendatorn 

■ jordägaren har en annan befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet 149 

 

För att säga upp bostadsarrendet i enlighet med att jordägarens ska använda arrendet för annat 

ändamål ska jordägaren visa att det är ekonomiskt befogat. Vilket innebär att den förändrade 

användningen ger en högre ekonomisk vinst med den förändrade användningen än 

arrendeavgiften. De fall där detta krav inte behöver uppfyllas är när jordägaren tänker 

omvandla ett fritidsboende till ett permanentboende. Oftast när detta har godkänts är det att 

jordägaren själv eller barn ska använda arrendeställets till att bygga ett permanentboende.150  

 

Vid en förlängning har arrendator rätt till en skälig arrendeavgift. Om parterna inte kan komma 

överens om en skälig avgift ska arrendeavgiften sättas så att den motsvarar arrenderättens värde 

med hänsyn till arrendeavtalets rättigheter och skyldigheter.151  

 

                                                 
146 Jordabalken 10 kap. 2 § 
147

 NJA 2013 s. 491 
148 Jordabalken 10 kap. 3 § 
149 Jordabalken 10 kap. 5 § 
150

 Rittri , B (1985) Bostads- och anläggningsarrende. (Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag). 86-94  
151 Jordabalken 11 kap. 6 § 
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Arrendator har rätt att överlåta arrendet till någon som jordägaren skäligen kan nöja med men 

huvudregeln är att jordägarens samtycke krävs. Detta kan ibland vara problematisk för 

arrendatorn om denne behöver komma ifrån arrendet och jordägaren inte är villig att bryta 

arrendet.152  

3.2.3 Anläggningsarrende 

Anläggningsarrende avser upplåtelse av mark för någon typ av förvärvsverksamhet och 

arrendatorn antingen uppför eller bibehåller en byggnad som inte är av ringa betydelse för 

verksamheten. Det innebär att på arrendestället ska det finnas en byggnad som används för 

verksamheten och jorden ska inte användas för jordbruk. Arrendatorn ska dessutom ersätta 

jordägaren för arrendet och arrendetiden är mer än ett år men inte på arrendatorns livstid.153 

Exempelvis fabriker, lager och bensinstationer är typiska anläggningsarrenden där byggnaden 

inte är av ringa betydelse och det är en förvärvsverksamhet. Anläggningsarrenden skiljer sig 

från bostadsarrende i den mån att det är mer av ekonomiskt intresse och jordägarens intresse 

att kunna återfå besittningen av marken utan större arbete är starkare än vid bostadsarrende. 

Det utreddes under 1960-talet om det skulle gå att använda arrendet och de egna byggnaderna 

som kredit genom ett speciellt inteckningsinstitut men ledde inte till någon lagstiftning eller 

vidareutveckling av iden.154 

 

Likt bostadsarrende om en viss tid inte är avtalat i arrendeavtalet gäller avtalet i fem år och om 

uppsägning inte sker inom rätt tid ska avtalet förlängas med motsvarande tid som tidigare avtal 

men längst med fem år.155 Vid uppsägning av arrendeavtalet från jordägarens sida ska denne 

underrätta arrendatorn om de villkor som denne kräver för förlängning eller varför denne vill 

säga upp avtalet. I uppsägning ska det finnas en underrättelse att hänskjuta tvisten till 

arrendenämnden för medling inom två månader om arrendatorn vill ha skadestånd för 

uppsägningen. Uppfylls inte kraven är uppsägningen utan verkan. Missar arrendatorn att 

hänskjuta ärendet till arrendenämnden inom tidsgränsen förfaller rätten till skadestånd. 156  

 

Anläggningsarrendatorns besittningsskydd är indirekt till skillnad från bostadsarrendet. Det 

innebär att vid uppsägning av arrendet är arrendatorn skyldig att flytta men kan kräva 

skadestånd i vissa fall. Uppsägningstiden för anläggningsarrende går att avtala om men om 

inget annat anges i avtalet är den sex månader. Uppsägning av anläggningsarrende kan leda till 

att jordägaren blir ersättningsskyldig för arrendatorns förlust på grund av arrendeförhållandets 

upphörande. För att jordägaren ska bli ersättningsskyldig krävs det dock att denne har vid 

uppsägning krävt en oskälig arrendeavgift eller kräver annat villkor som inte är skäligt för att 

förlänga arrendet. Jordägaren undkommer ersättningsskyldigheten om arrendator har åsidosatt 

sina förpliktelser vilket gör det oskäligt för jordägaren att förlänga arrendet, att jordägaren kan 

visa att denne ska använda arrendestället för annat ändamål eller en annan befogad anledning 

                                                 
152 Jordabalken 10 kap. 7 § 2 st. 
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att säga upp arrendet. Besittningsskyddet kan dock avtalas bort för arrendatorn vid 

anläggningsarrende. Ersättning för byggnader vid uppsägning ska bara beaktas om byggnaden 

är uppförd med stöd av arrendeavtalet.157 Vid upphörande eller uppsägning av ett 

anläggningsarrende kan jordägaren eller arrendatorn få uppskov med avträdet på högst ett år 

om arrendenämnden medger detta. Om detta skulle inträffa fastställer arrendenämnden skäliga 

arrendevillkor för tiden utöver den avtalade.158 Om det är arrendatorn själv som säger upp 

arrendeavtalet hade denne ingen rätt till skadestånd. Överlåtelse av ett anläggningsarrende får 

ske till någon som jordägaren kan skäligen nöjas med liknade för bostadsarrende. Men detta 

kan avtalas bort i arrendeavtalet vilket kan kräva att jordägaren ska samtycka till 

överlåtelsen.159  

 

Vid förlängningar av ett anläggningsarrende ska en skälig arrendeavgift krävas. En skälig 

arrendeavgift är marknadspriset för just den typen av arrende med dess begränsningar. I 11 

kapitlet 5 a § jordabalken står det att arrendeavgiften inte ska överstiga vad arrendet kan antas 

betinga på öppna marknaden. I likhet med tomträtter är det svårt att veta vad marknadsvärdet 

för ett arrendeställe är. I områden med många likartade arrenden gör det enkelt att se vad som 

är en skälig arrendeavgift men i de flesta fall finns det få jämförbara objekt med liknande 

förutsättningar. Vid en eventuell tvist mellan parterna angående arrendeavgift kan 

arrendenämnden yttra sig angående om arrendeavgiften är påtagligt högre eller lägre än 

marknadsvärdet på arrendeavgiften.  Skälet att arrendeavgiften ska vara marknadsmässig vid 

arrenden med besittningsskydd är att annars skulle besittningsskyddet vara verkningslöst. Det 

skulle innebära att jordägaren skulle kunna kräva vilken avgift som helst vid förlängningar och 

därmed undkomma en förlängning av arrendet. Vid bedömning av ett marknadsvärde kan en 

ortsprisjämförelse göras där en likartad bedömning som vid tomträttsavgälden men med en 

något lägre ränta då arrende innebär en osäkrare rättsställning jämfört med tomträtt för 

innehavaren.160    

3.2.4 Lägenhetsarrende 

Lägenhetsarrende avser allt som inte upptas av de ovanstående kategorierna och det är 

upplåtelse av jord och uppfyller kraven för arrende enligt åttonde kapitlet jordabalken. Typiska 

lägenhetsarrenden är upplag, kajplats, lekplats och parkeringsplatser på öppen mark. Ett 

lägenhetsarrende kan ingås på arrendatorns livstid, tills vidare eller på en viss bestämd tid men 

begränsas av de allmänna reglerna om arrende. Det vill säga att avtal längre än 50 år utanför 

detaljplan och 25 år inom detaljplan är inte bindande.161 Att avtalet inte är bindande innebär 

inte att det är ogiltigt men parterna kan säga upp avtalet vid maximitiden och upphör att gälla 

sex månader efter fardag. Tidsbestämda lägenhetsarrenden behöver inte sägas upp utan upphör 

vid den avtalade tidens slut om inte avtalet innehåller en bestämmelse om något annat. Är 
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arrendeavtalet på obestämd tid måste avtalet sägas upp.162 Uppsägningen ska var skriftlig men 

kan vara muntlig om motparten erkänner uppsägningen skriftlig.163 

 

Arrendeavgiften får bestämmas i pengar, arbetsprestation eller varor och kan indexregleras om 

det framgår av avtalet. Det vanligaste är att ersättning är i pengar men är som sagt inget krav 

gällande lägenhetsarrende.164 Besittningsskydd för arrendatorn saknas vid lägenhetsarrende 

och därmed har denne ingen rätt till förlängning. Därmed kan inte arrendatorn kräva en 

förlängning eller uppskov med avflyttning av arrendenämnden. Även rätt till skadestånd vid 

uppsägning som vid anläggningsarrende ges inte vid lägenhetsarrende. Eftersom arrendatorn 

saknar besittningsskydd kan den inte heller kräva villkorsändring eller få arrendevillkoren 

prövade. Det vill säga att lägenhetsarrendatorn har en svag ställning, speciellt jämfört med de 

övriga arrendetyperna. Men för jordägaren innebär den en enkel form för att arrendera ut mark 

under en begränsad tid men möjlighet till att avtala bort skydd för arrendatorn. Exempelvis kan 

jordägaren avtala bort möjligheten för arrendatorn att upplåta arrendet i andra hand. Överlåtelse 

av arrendet regleras inte i jordabalken vilket innebär att det i princip inte går att överlåta 

arrendet utan jordägarens samtycke. Är det i arrendeavtalet inskrivet att arrendatorn ska kunna 

överlåta arrendet är det möjligt att överlåta arrendet men det kan jämföras med att jordägaren 

godkänner överlåtelse fast i ett tidigt skede.   

 

Lägenhetsarrende innebär stora möjligheter att fritt avtala mellan parter och innebär för 

jordägaren att enkelt kunna arrendera ut mark under relativt fria former som bestäms av avtal 

istället för lag.  

3.3. Försäljning av mark 

I detta kapitel följer en ytlig beskrivning av markförsäljning.  

 

Alternativ till tomträtt och arrende är att sälja marken. Att sälja marken ger en stor kapitalvinst 

vid ett tillfälle för kommunen. Försäljning av mark sker till marknadspris vilket innebär att det 

är marknaden som styr värdet på marken. Dessa inkomster kan sedan användas till den 

nuvarande kommunala budgeten om det är kommunen som säljer marken. Inkomsterna kan 

exempelvis användas till att täcka kostnaderna för investeringsprojekt som ska användas idag 

eller inom en snar framtid. Försäljning av mark istället för fortsatt ägande innebär som tidigare 

nämnt en kapitalinkomst men även en mindre administration när köpet väl genomfört. 

Kostnaderna för försäljning av mark är kostnader för mäklare, handläggningskostnader och 

administrationskostnader för kommunen. Utöver dessa kostnader tillkommer för köparen även 

stämpelskatt och eventuell pantbrevskostnad.   

                                                 
162 Jordabalken 8 kap. 5 § 
163 Jordabalken 8 kap. 8 § 
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3.3.1 Värderingsmetoder 

Det finns i huvudsak tre metoder som används vid värdering av mark och det är 

ortsprismetoden, avkastningsmetoden/nuvärdesmetoden och produktionsmetoden. Nedan 

beskrivs dessa metoder översiktligt.   

3.3.1.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden är en av de vanligaste värderingsmetoderna för att beräkna fastighetsvärdet. 

Metoden går ut på att använda sig utav kända genomförda transaktioner för likvärdiga och 

jämförbara objekt inom den aktuella orten för att uppskatta marknadsvärdet på objektet.  

Jämförelseobjekten ska vara så lika som möjligt i egenskaper som det aktuella objektet och 

vara så färska som möjligt. Med färsk menas att de ska ha sålts helst under samma år som 

värderingen görs men beroende på objekt kan detta ibland vara svårt att uppnå. Objekten ska 

ha sålts på en öppen och fri marknad vilket innebär att det exempelvis inte bara har funnits en 

möjlig köpare av objektet som dragit ner priset.165 Problemet med ortsprismetoden är att den 

kräver att det finns jämförbara objekt vilket kan vara problematiskt ibland med mer speciella 

fastigheter. Efter att jämförelseobjekten tagits fram och tids- och egenskapsmässiga 

korrektioner har gjorts görs en slutlig bedömning av värdet.  Högsta domstolen har i mål NJA 

1988 s. 343 ansett att taxeringsvärdet och ortsprismetoden inte ha någon principiell skillnad 

mellan metoderna då taxeringen bygger i första hand på ortsprismetoden. Där utav kan en 

härledning av värdet på marken ges av taxeringsvärdet.  

3.3.1.2 Avkastningsmetoden/Nuvärdesmetoden 

Metoden innebär att fastighetens värde utifrån förväntade avkastningar bedöms. 

Avkastningarna ska nuvärdesberäknas till den aktuella värdetidpunkten vilket gör att metoden 

även kallas för nuvärdesmetoden. Avkastningsmetoden bygger på att värderaren är väl 

förtrogen med den aktuella marknaden då flera parametrar bestäms enligt marknadens krav och 

uppfattningar. Men vid bedömningen av värdet på fastigheten är det även fastighetsägaren eller 

en eventuell köparens krav och uppfattning som är grunden i värderingen av fastigheten.166 

3.3.1.3 Produktionskostnadsmetoden 

Metoden går ut på att beräkna kostnaden för att återanskaffa en liknande byggnad eller 

anläggning. Återanskaffningen kan beräknas genom att indexuppräkna kostnaden av 

produktionskostnader som varit eller att beräkna vad en ny anläggning eller byggnad skulle 

kosta att uppföra. Efter detta ska det beräknade värdet reduceras med den värdeminskning som 

skett på grund av ålder och bruk. Värdet på byggnaden eller anläggningen kallas för det 

tekniska nuvärdet. Markvärdet, som beräknas oftast med ortsprismetoden, läggs ihop med det 

tekniska nuvärdet på byggnaderna vilket leder till det totala värdet på fastigheten.167  

  

                                                 
165

 Fastighetsvärdering: grundläggande teori och praktisk värdering, Lantmäteriverket, Gävle, 2013 s.53-54 
166

Ibid. s. 53-54 
167

 Ibid. s. 53-54 



 

 

39 
 

4.  Enkätundersökning och intervjuer 

I detta kapitel kommer resultaten av enkätundersökningen att redovisas. Redovisningen 

kommer att ske genom en sammanställning av de svar som getts. Även i detta kapitel 

kommer intervjun med en bankanställd att redovisas.  

4.1 Vad krävs för att handha tomträtter för en kommun 

De flesta av de intervjuade kommunerna har inte någon som bara arbetar med tomträtter utan 

de flesta har andra markförvaltningsuppdrag utöver tomträtter. De få kommuner som har 

heltidsanställda som enbart arbetar med tomträtt är de med flest antal tomträtter. Några 

kommuner kommer nästan upp i motsvarande en heltidstjänst men uppdelat på flera individer. 

De flesta har en handläggare tillsammans med en administratör som arbetar deltid med 

tomträttsfrågor där även jurister och värderare tas in vid behov. Men även projektörer och 

konsulter arbetar ibland med tomträttsfrågor och dess hantering. Övergripande kan det sägas 

att de flesta av de tillfrågade kommunerna har två till tre personer som arbetar med tomträtter 

men inte enbart med dessa frågor. Handläggarna består främst av mark- och 

exploateringsingenjörer på kommunen som handhar omförhandlingar, nya upplåtelser och 

dylikt samt administratörer som sköter bland annat fakturering och registrering av ägarbyte.        

 

4.2 Hur mycket tid läggs ner på tomträtter hos kommuner? 

Hur mycket tid som läggs ner på tomträtter skiljer sig åt mellan de tillfrågade kommunerna. De 

med färre lägger ner mindre tid totalt sett medan de med flera mer tid. Räknas det om per 

tomträtt kan slutsatsen dras att de med färre tomträtter lägger ner mer tid per tomträtt jämfört 

med de med flera. Tiden som handläggare på kommunen lägger ner per tomträtt för hantering 

ökar ju färre tomträtter kommunen har. Undantagen är de kommuner med många 

villatomträtter med fasta beräkningar för tomträttsavgälden. Lite lägre tomträttsavgälder än vad 

som är juridiskt möjligt leder till lättare och snabbare omförhandlingar då domstolen inte 

kommer att höja avgälden vilket minskar risken för tvister. De flesta av de med ett mindre antal 

tomträtter medger att tidsåtgången beror helt och hållet på hur och när omförhandlingarna ska 

ske och därför blir det svårt att dra någon generell slutsats för hur mycket tid som läggs ned 

varje år. Däremot har de med ett stort antal tomträtter heltidsanställda som bara handhar 

tomträtter och har en mer fördelad belastning gällande exempelvis omförhandlingar. Även 

friköp innebär ett administrativt arbete för kommunen som tar mycket tid uppger flera 

kommuner.  

4.3 Fördelar med tomträtter i praktiken 

En stor fördel som flera av de intervjuade ser är möjligheten att påverka ändamålet med 

tomträtten genom sidoavtal. Att flerbostadshus ska vara hyresrätter eller vilken typ av 

verksamhet som ska bedrivas på platsen. Det gör att kommunen kan styra användningen av 

fastigheten vilket inte annars är möjlig vid exempelvis markförsäljning. Istället för att 

detaljplanerna ska göras för precisa kan dessa vara mer flexibla och sedan kan kommunerna 
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styra användandet med sidoavtalen till tomträttsavtalen. Även möjligheten att råda över marken 

inför framtida stadsomvandlingar ser en del av de intervjuade som en stor fördel.   

 

Det som är gemensamt för de flesta svarande är att de tycker att det är en säker och stabil 

inkomst för kommunen. Till skillnad från försäljning ger tomträtten en lång och säker inkomst 

för kommunen istället för en engångsintäkt. Att värdestegringen för fastigheterna ligger kvar 

hos kommunen anser flera av de intervjuade vara en stor fördel och styrka hos tomträtten.  

4.4 Nackdelar med tomträtter i praktiken 

Den tydligaste nackdelen med tomträtt som i princip alla medverkande i enkätundersökning är 

överens om är den ökade administrationen som användandet av tomträtten innebär. Överlåtelse 

av tomträtter, fakturering av avgälden och omförhandling av avgälden är en del av den ökade 

administrationen. Den viktigaste delen i administrationen är att veta när det är dags att 

omförhandla avgälden vilket kräver antingen manuell kontroll alternativt att det finns ett 

fastighetssystem som meddelar att det är dags att omförhandla avgälden. Detta är något som 

flera av de tillfrågade eftersöker, ett program som enkelt och tryggt meddelar när det är dags 

att omförhandla. Ungefär hälften av de intervjuade kommunerna använder sig utav Excel filer 

där det står när det ska omförhandlas vilket kräver manuell kontroll av Excel filen. De 

resterande använde sig utav olika typer av fastighetsprogram för hanteringen av tomträtter. 

Några använde sig utav både fastighetsprogram och Excel som en backup ifall något av 

fastighetssystemen inte skulle meddela att det är tid för omförhandling        

 

Ett problem med tomträtten som flera av de intervjuade påtalat är de långa uppsägningstiderna 

vilket kan vara ett problem vid stadsomvandlingar. Problemet innebär att kommunerna inte kan 

komma åt marken förutom vid vissa bestämda tidpunkter. Dessa tidpunkter sammanträffar 

kanske inte med de tillfällen kommunen behöver marken.   

 

Några av de intervjuade ser ett problem med att tomträttshavarna inte alltid förstår vad det 

innebär att äga en tomträtt och att mäklarna som säljer tomträtten inte informerar köparna vad 

det innebär. Flera kommuner anser att villatomträtters ger en hel del problem bland annat vid 

omförhandlingar av tomträttsavgälden då avgälden ofta höjs kraftigt. Problemet som de flesta 

är överens om är som ovan sagts att kunskapen hos privatpersoner angående tomträtter är låg 

och 10-årsperioderna är för långa vilket ger de kraftigt höjda avgälderna. Därför hade flera 

kommuner gärna sett en indexuppräkning av något slag så att höjningen av tomträttsavgälden 

hade blivit mindre vid omförhandlingarna. Nuvarande system ger enligt flera kommuner en 

chockhöjning som privatpersonerna inte förstår varför den kommer.  

 

Risken för långdragna processer i domstol är en farhåga hos några av de tillfrågade. 

Långdragna domstolsprocesser är kostsamma i sig då de kräver advokater och ombud samt 

deras omkostnader men även leder till förseningar i stadsbyggnadsprojekt om det är 

uppsägning av tomträtten. Men även tidsåtgången för de kommuner som inte har anställda som 

enbart sköter tomträtter utan också har andra åtaganden för kommunen gör domstolsprocessen 
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att de andra åtagandena kommer i skymundan. Detta gällde främst i mindre kommuner med 

färre anställda.  

 

Värderingar för att beräkna tomträttsavgälden leder till kostnader för kommunen då de flesta 

använder sig av externa värderingsfirmor. En del av de intervjuade kommunerna använder sig 

utav taxeringsvärdet för att beräkna tomträttsavgälden och därför använder de sig inte utav 

externa värderingsfirmor. För att förenkla omförhandlingarna använder de taxeringsvärdet 

multiplicerat med någon faktor (ofta mindre än 0,8) för att vara säkra på att den föreslagna 

avgälden inte överstiger vad som kan anses som en skälig avgäld. De flesta av de kommuner 

som deltog i undersökning var överens om att omförhandlingar av befintliga villatomträtter är 

ett stort administrativt åtagande. För att minska detta har de använt sig främst av metoden att 

beräkna avgälden på ovanstående sätt vilket innebär att metoden används för att slippa tvister 

vid omförhandling och de administrativa kostnader som konsulter och liknande medför.     

4.5 Ny upplåtelse av tomträtter eller befintliga? 

De flesta kommunerna som undersöktes arbetade inte med nya upplåtelser av tomträtt utan 

enbart med befintliga tomträtter. Istället använder de flesta kommunerna arrende eller 

markförsäljning istället. Flera av de tillfrågade menade även att det inte var en fråga för 

tjänstemännen utan snarare en politisk fråga om kommunen skulle arbeta mer med tomträtter. 

En av de undersökta kommunerna menade att även samspelet inom kommunen var viktigt för 

om det skulle tillkomma fler tomträtter inom kommunen. Det vill säga att de 

exploateringsingenjörer/projektledare som arbetar i tidiga skeden ser fördelarna med tomträtt 

och använder därför tomträtt i projekten. Om inte projektledaren såg fördelen men tomträtten 

utan föredrog att arbeta med markförsäljning skulle det inte bli några fler tomträtter.  

 

Några av de tillfrågade kommunerna upplät nya tomträtter men det var främst för kommersiella 

och specialändamål. Skola och äldreboende var vanliga ändamål vid upplåtelse av nya 

tomträtter.  

4.6 Tomträtt som investering 

Avkastningen på tomträtter är en stabil och säker inkomst som inte ska förringas enligt en Head 

of derivatives på en större bank i Sverige. Förutsägbarheten och den minimala risken i 

tomträtten gör den värd att investera en del av kapitalet i. Trots den relativt låga räntan på 

avgäldsräntan som råder just nu är tomträtten en bra investering på grund av den minimala 

risken kommunen tar enligt den intervjuade bankmannen. En omförhandling vart tionde år 

ansåg den intervjuade vara en liten arbetskostnad jämfört med de intäkter som tomträtten för 

med sig. Dock gäller detta i områden med ett markvärde som i de större städerna och dess 

kranskommuner. För kommuner med ett lägre marknadsvärde är det mer tveksamt om det är 

en bra investering.     
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4.7 Organisation 

Vad krävs det för organisation för att hantera tomträtt. Med organisation menas med vilken typ 

av personal behövs och hur många de bör vara samt hur det administrativt ska hanteras. De 

flesta av de deltagande kommunerna i enkätundersökningen menar att det som krävs för att 

hantera tomträtter är som ovan nämnts oftast en exploateringsingenjör och en administratör. I 

de kommuner med ett stort antal tomträtter ökade antalet anställda som hanterade tomträtter 

där även värderare och jurister togs in vid behov.  

 

Det många påpekade i enkätundersökningen var behovet av ett fastighetssystem som hjälper 

till att uppmärksamma när tomträtter ska omförhandlas. Flera av de undersökta kommunerna 

använda sig utav Excel vilket i sig inte har någon funktion för bevakning att omförhandling 

eller tidsperiod för uppsägning närmar sig utan kräver att en handläggare manuellt tittar i Excel 

filen kontinuerligt. För kommuner med ett fåtal tomträtter är det lätt hänt att det missas att 

omförhandla tomträttens avgäld. Den kommun som var nöjd med sitt fastighetssystem hade 

också fått det specialgjort efter den kommunens behov vilket kan bli dyrt för mindre 

kommuner.  

 

Utöver dessa ansåg flera av de tillfrågade kommunerna att det krävdes en politisk vilja att 

arbeta med tomträtter när det gäller nya upplåtelser av tomträtter och inte var upp till 

tjänstemännen.   

 

Det som krävs för att hantera tomträtter är: 

- Handläggare 

- Administratörer 

- Ett fastighetssystem 

- Politisk vilja   

4.8 Arbetstid och kostnader för tomträtt 

Från enkätundersökningen har uppskattningar av arbetstid angetts vilket gör det möjligt att 

beräkna ungefär vad varje tomträtt tar i anspråk av en handläggares och administratörs tid och 

kostnaden för att handha en tomträtt. Beräkningarna där respondenten har angett i motsvarande 

heltidstjänst har 2 200 timmar per år och tjänst använts som underlag. Handläggarens och 

administratörens tidsåtgång har för att förenkla beräkningarna slagits ihop. 

Timkostnad/debiteringskostnad för en handläggare på mark- och exploateringsavdelning ligger 

i år på 1 300 kronor i timmen i Stockholmsområdet. För att förenkla beräkningarna och ta höjd 

för eventuella mindre fel i uppgiven tid har antagandet att administratörens timkostnad är dessa 

som för handläggaren. Timkostnaden har multiplicerats med antalet timmar som uppgetts och 

sedan dividerats med antalet tomträtter den kommunen har. På så sätt är det möjligt att beräkna 

vad handläggningstiden och kostnaden är för varje tomträtt. Det som dock inte visas här är 

skillnaden på omförhandlingar av befintliga tomträtter och ny upplåtelse av tomträtt.   

 

För det deltagande kommunerna tar varje tomträtt i genomsnitt 1,20 timmar att administrera 

vilket leder till en kostnad på cirka 1 600 kronor per tomträtt. Det kan poängteras att ju fler 
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tomträtter som kommunen innehar desto kortare blir handläggningstiden per tomträtt vilket 

även leder till en lägre kostnad per tomträtt. Används medianen istället för medelvärdet tar 

varje tomträtt cirka 1,05 timmar vilket leder till en kostnad på ungefär 1 400 kronor per tomträtt. 

Detta ska sedan räknas ifrån tomträttsavgälden vilket visar vilken vinst kommunen gör på varje 

tomträtt. Flera av de tillfrågade kommunerna har en övervägande del villatomträtter och de 

flesta av dessa har en standardiserad beräkning av avgälden till en viss procent av 

taxeringsvärdet vilket förkortar handläggningstiden. Eftersom de deltagande kommunerna 

sällan upplåter nya tomträtter är det handläggningen för omförhandling av tomträtten som till 

största delen åsyftas här och inte handläggningstiden för nyupplåtelse av tomträtt. Nyupplåtelse 

av tomträtt tar längre tid då ett helt nytt avtal ska framförhandlas utöver tomträttsavgälden som 

också ska förhandlas fram. Utöver denna kostnad tillkommer värdering av fastigheten vilket 

brukar kosta mellan 20–30 000 kronor per fastighet.168  

  

                                                 
168

 Intervju med Thomas Lundgren, Exploateringsingenjör, Huddinge Kommun [2019-05-05] 
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5. Jämförelse mellan arrende, markförsäljning och 

tomträtt  

I detta kapitel kommer arrende, markförsäljning och tomträtt att jämföras med varandra för att 

på så sätt belysa de för- och nackdelar dessa varianter har. En jämförelse mellan 

markförsäljning och tomträtten gällande intäkter görs även i detta kapitel.   

 

Den stora fördelen med försäljning av mark är det kapitaltillskott för kommunen som kommer 

direkt tillsammans med att efter försäljningen är genomförd, upphör handläggnings- och 

administrationskostnaderna för kommunen. Nackdelen är att kommunen inte kan ta del av den 

värdeökning som sker över tid för mark. Speciellt kommuner i Stockholms län har haft en 

markvärdesökning. Huddinge kommuns markpriser för fastigheter med taxeringsvärdet 4xx 

har från 2000-talets början stigit med lite mer än 43 procent medan inflation under samma tid 

bara stigit med 17 procent.169 Detta innebär att markförsäljningar som skedde i början av 2000-

talet inte är värda lika mycket om kapitalet bara har gått upp med inflationen än om kapitalet 

varit kvar i industrifastigheter i Huddinge kommun.  

 

Eftersom arrendena följer KPI har de inte följt utvecklingen av markpriserna men däremot är 

det möjligt att omförhandla arrendenivåerna oftare. Dock beror det på hur arrendeavtalet är 

skrivet hur ofta det är möjligt att omförhandla arrendenivåerna. Om inte arrendeavgifterna 

omförhandlas vid utgången av arrendeperioderna utan löper vidare med befintlig nivå 

korrigerat med KPI förlorar kommunen inkomst då KPI ligger under den markvärdesökning 

som skett i Huddinge.    

5.1 För- och nackdelar med de olika upplåtelserna 

Nedan har de för- och nackdelar som de olika upplåtelserna har utifrån kommunens och 

arrendatorn perspektiv punktas upp, fördelat på arrende, markförsäljning och tomträtt. Dessa 

för- och nackdelar för arrende gäller formerna anläggningsarrende och lägenhetsarrende. 

Jordbruksarrende och bostadsarrende 

Fördelar med arrende 

▪ Kan avtala relativt fritt 

▪ Tidsperiod kan avtalas relativt fritt 

▪ Arrendeavgiften kan sättas fritt vid 

nytt arrende 

▪ Kan avtala bort besittningsskyddet 

för anläggningsarrende 

▪ Lägenhetsarrende har inget 

besittningsskydd 

▪ Enklare avtal 

▪ Kräver inte lika långsiktigt tänk 

från kommunens sida 
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 Se bilaga 3 

Nackdelar med arrende 

▪ Administration 

o För omförhandling  

o Vid utgång 

▪ Kan inte belånas/pantsättas 

▪ Kortsiktig lösning  

▪ Att höja arrendeavgiften kräver 

omförhandling, besittningsskydd 

ställer till med problem 

▪ Investering av arrendator kräver 

långsiktighet  
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▪ Kommunen måste hitta ny 

arrendator vid uppsägning 

▪ Överlåtelse av arrende måste 

godkännas av kommunen vilket 

kräver handläggning

 

Fördelar med tomträtt 

▪ Kan pantsättas/belånas 

▪ Tryggt för tomträttshavaren  

▪ Långsiktigt inflytande av över 

markanvändning 

▪ Möjligt att påverka ändamålet mer 

än detaljplan 

▪ Kan styra upplåtelseform för 

flerbostadshus i sidoavtal  

▪ Stabil intäkt över lång tid 

▪ Säker investering för kommunen 

som ger långsiktig avkastning 

▪ Kan återinvestera avgälden i nya 

investeringar 

▪ Behåller äganderätten 

▪ Kommunen behöver inte hitta ny 

tomträttshavare 

▪ Bara omförhandling vart tionde år, 

mellan dess behöver inte 

kommunen inte göra något 

Nackdelar med tomträtt 

▪ Administration & organisation  

• Omförhandling kräver 

personal  

• Risk för tvister vid 

omförhandling  

▪ Kan inte följa ett index 

(exempelvis KPI) 

▪ Långa avgäldsperioder ger låg 

avgäld sista delen av perioden 

▪ Kan inte avtala bort lika mycket 

som vid arrende 

▪ Kan bara ta tillbaka tomträtten vid 

vissa perioder 

▪ För bostadsändamål är tomträtter 

politiskt känsligt 

▪ Ingen snabb och stor 

kapitalinkomst 

▪ Kräver långsiktighet 

Fördelar med att sälja/avyttra mark 

▪ Stor kapitalinkomst 

▪ Ingen administration efter köpet är 

genomfört 

 

 

 

Nackdelar med att avyttra mark 

▪ Ingen långsiktig avgäldsinkomst 

▪ Framtida markvärdesstegring kan 

inte tillgodogöras 

▪ Mark som kan behövas i framtiden 

måste köpas tillbaka 

▪ Kan inte påverka efter försäljning

 

5.1.1. Vilka typer av mark kan vara bättre med vilken upplåtelse? 

De tre olika alternativen kan med fördel användas på olika typer av mark. I praktiken är det 

svårt att vinstmaximera tomträtter för bostadsändamål vilket visas av att de flesta kommuner 

har någon typ av rabatt. Med rabatt menas att taxeringsvärdet används med en faktor under 1 

utöver avgäldsräntan för att beräkna avgälden. Speciellt med villatomträtter är det svårt att i 

praktiken få maximal avgäld men även flerbostadshus är svåra att vinstmaximera i praktiken. 

För dessa marktyper kan det vara mer fördelaktigt för kommunen med markförsäljning om inte 

en marknadsmässig avgäld tas ut. Dock bör kommunen arbeta långsiktigt med 

markförsäljningar så att kommunen inte står utan markägande i framtiden och därmed    
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För mark som ska användas för kortare perioder eller där kommunen vill kunna påverka mer 

är arrende att föredra. Fördelen med arrende på dessa typer av mark är att denna nyttjanderätt 

har fler avtalsmöjligheter än tomträtt som exempelvis avtalets längd för anläggningsarrende 

och lägenhetsarrende. Exempel på mark där arrende passar är tillfälliga upplag eller i områden 

där detaljplaneläggning pågår. Långa arrendetider bör undvikas då avgiften i praktiken ofta inte 

är marknadsmässiga i slutet av arrendeperioden. Gamla arrendeavtal leder oftast till en mindre 

inkomst för kommunen trots att de ibland följer KPI. Problemet med KPI är att det följer den 

hela privata konsumtionen och inte markvärdesutvecklingen. Under de senaste åren har 

markvärdet stigit mer än KPI i de större och mer attraktiva kommunerna i landet.   

5.1.2. Exempel på intäkter och kostnader för tomträtt: 

Nedan kommer två exempel på hur kostnader och intäkter under vissa givna förutsättningar 

ser ut.  

 

Exempel 1: I detta exempel är det en ny tomträtt som ska upplåtas. Markpriser för fastigheter 

som är taxerade som industrifastigheter i Huddinge kommun under perioden 2015–2019 är 

ungefär 1 750 kr/m2.170 Arealen till tomträtten sätts till 5 000 kvadratmeter och att 

tomträttsavtalet uppskattningsvis tar 30 timmar att handlägga.171 Kostnaden för värdering av 

fastigheten är satt till 30 000 kronor. Avgäldsperioden är tio år. Avgälden är bestämd till fem 

procent då det är en nyupplåtelse av en tomträtt.   

 

Tabell 5. Exempelberäkning vid en nyupplåtelse av en tomträtt 

Markvärde:  1 750 kr/m2 

Areal:  5 000 m2 

Tomträttsavgäld:  5 % 

Värderingskostnad:  30 000 kr 

Handläggningskostnad:  30 * 1 300 = 26 000  

Årlig intäkt:  1 750*5 000*0,05 = 437 500 kronor 

Engångskostnad:  56 000 kronor 

10-årsperiod:  (437 500 * 10) – 56 000 = 4 319 000 

Resultat:  4 319 000 kronor 

 

Exempel 2: I exempel 2 är det en omförhandling av en befintlig tomträtt utan komplikationer 

som exempelvis tvist vid domstol. Handläggningstiden för omförhandling är avrundat uppåt 

till två timmar. Avgäldsperioden är tio år. Utöver det är samma som ovan. Avgäldsräntan är 

satt enligt gällande praxis vid omförhandlingar vilket innebär 2,75 procent plus en 

triangeleffekt på 0,25 procent.  
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 Se bilaga 3 för jämförelsematerial 
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 Intervju med Daniel Bernebrant, Exploateringsingenjör, Huddinge Kommun & Jonas Pettersson, 

Exploateringsingenjör, Huddinge Kommun 
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Tabell 6. Exempelberäkning vid en omförhandling av tomträttsavgäld 

Markvärde:  1 750 kr/m2 

Areal:  5 000 m2 

Tomträttsavgäld:  3 % 

Värderingskostnad:  30 000 kr 

Handläggningskostnad:  2 * 1 300 = 2 600 

Årlig intäkt:  1 750*5 000*0,03 = 262 500 kronor 

Engångskostnad:  32 600 kronor 

10-årsperiod:  (262 500 * 10) – 32 600 = 2 592 400 kronor 

Resultat:  2 592 400 kronor 

Dessa exempel visar på en hypotetisk beräkning av intäkter och kostnader för en nyupplåtelse 

av en tomträtt samt en omförhandling av tomträttsavgälden. Den totala intäkten vid en 

nyupplåtelse av tomträtt är ungefär 40 procent större än vid en omförhandling vilket beror 

självklart på den högra avgäldsräntan som kan användas.   

5.1.3. Jämförelse med markförsäljning och tomträtt 

För att göra en jämförelse med de ekonomiska effekterna av tomträtt och markförsäljning kan 

en historisk jämförelse göras mellan ett liknande exempel som ovan. Exemplet utgår ifrån att 

Huddinge kommun hade upplåtit en tomträtt år 2004 vilket har sedan jämförts med en 

markförsäljning av samma fastighet vid samma år. Jämförelsen kommer bara att beräknas på 

en typ av objekt vilket är industrifastigheter. Skälet till att bara denna typ beräknas är för att 

den är lätt att få fram statistik samt att förutsättningarna är mer likartade än exempelvis kontor 

och villatomträtter. Exempelvis kontors värde påverkas i större grad av byggnaden 

beskaffenhet och läge än en industrifastighet vilket skulle kräva en mer avancerad 

ortsprisanalys.     

 

Ortsprismaterial för perioden 2000–2004 har tagits fram likt ovan och gett ett kvadratmeterpris 

på 1 150 kr/m2 för industrifastigheter med taxeringskod 4xx. En genomsnittlig inflation för 

perioden 2004–2018 har erhållits genom SCB och beräknats genom medelvärdet av varje års 

inflation under perioden 2004–2018.172 Därefter har en nuvärdesberäkning gjorts för avgälden 

och för markförsäljningen. Eftersom det är en tilltänkt ny upplåtelse av tomträtt är 

avgäldsräntan fem procent och perioden är 15 år. Beräkningarna har sedan gjorts i Excel och 

finns i bilaga 3. Markvärdet i dag har som ovan beräknats till 1 750 kr/m2. 

Inskrivningsmyndighetens kostnader för inskrivning av tomträtt eller liknande har inte tagits 

med i beräkningen.  
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 Statistiska centralbyrån. Inflation i Sverige 1831-2018. Stockholm. SCB. Tillgänglig 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-

konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-

kpi/inflation-i-sverige/  [Hämtad: 2019-05-10] 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/inflation-i-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/inflation-i-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/inflation-i-sverige/
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Tabell 7. Jämförelse i intäkt mellan markförsäljning och tomträtt 

Markvärde år 2004:  1 150 kr/m2  

Markvärde idag:  1 750 kr/m2  

Areal:  5 000 m2   

Inflation (p): 1,19 %   

Avgäldsränta:  5 %  

Avgäldsperiod (n):  15 år  

Tomträttsavgäld (A):  1 150 * 5 000 * 0,05 =  287 500 kr  

Markförsäljningsvärde år 2004(V):  1 150 * 5 000 =  5 750 000 kr 

Slutvärde avgälder tomträtt:  ∑A* (1+p)n  

Slutvärde för markförsäljning:  V* (1+p)n   

Markvärde idag: 1 750 * 5 000 = 8 750 000 kr 

Slutvärdet för tomträttsavgälden: 287 500 * (1+0,0119)n = 4 745 104 kr 

Slutvärde vid försäljning:  5 750 000 * (1+0,0119)15 =  6 862 081 kr   

Slutvärde tomträtt med markvärde 8 750 000 + 4 745 104 =  13 495 104 kr 

 

Dessa beräkningar är uppskattningar på vad skillnaderna i intäkter mellan en markförsäljning 

och upplåtelse av en tomträtt. Trots en 15 årsperiod har tomträttsavgälden inte inbringat lika 

mycket som en markförsäljning i inkomst. Däremot har markägandet stannat kvar hos 

kommunen och därmed markvärdet. För att markförsäljning ska vara gynnsammare än en 

tomträtt under dessa förutsättningar krävs en högre avkastningsränta än 5,85 procent.173 Men 

för att tomträttens avgäld ska motsvara markförsäljning tar det ungefär 31 år utifrån de 

förutsättningar som getts här ovan.174     

 

Eftersom många kommuner använder sig av en rabatt vid tomträtter kommer nedan en 

uträkning med rabatt att göras. Dock kommer markvärden för kommersiella tomträtter att 

användas i denna jämförelse för att visa på skillnaderna i intäkter mellan när rabatt ges av 

kommun och när kommunen inte ger rabatt. Den rabatt som används är likt den som bland 

annat Nacka kommun använder sig utav vilket är 50 procent på taxeringsvärdet. 

Taxeringsvärdet är 75 procent av markvärdet. Förutsättningarna blir då att markvärdet blir 

1 150*0,75*0,5 kr/m2 med en 50 procentig rabatt. Avgäldsräntan sätts till 3 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 A*(1+p)15=x → p =(x/A)1/15 - 1 
174 Skulle dagens värden beräknas för framtida intäkter av markförsäljning och tomträttsavgäld skulle det ta 

ungefär 19 år innan tomträttsavgälden har givit i inkomst lika mycket som markförsäljningen har (givet 

inflationen 1,19%)  
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Tabell 8. Jämförelse i intäkt mellan friköp och tomträtt med rabatter 

Markvärde år 2004:    1 150 kr/m2  

Taxeringsvärde år 2004: 1 150 * 0,75 862,5 kr/m2 

Areal:     5 000 m2  

Inflation (p):     1,19 %  

Avgäldsränta:    3 %  

Avgäldsperiod (n):    15 år  

Rabatt:    50 %  

Tomträttsavgäld med rabatt (A):  862,5 * 5 000 * 0,03*0,5 = 64 688 kr 

Tomträttsavgäld utan rabatt (A): 1 150 * 5 000 * 0,03 = 172 500 kr 

Markförsäljningsvärde år 2004(V):   862,5 * 5 000 * 0,5 = 2 156 250 kr 

Slutvärde avgälder tomträtt:   ∑A* (1+p)n  

Slutvärde för friköp:    V* (1+p)n  

Slutvärde vid friköp med rabatt:   2 156 250 * (1+0,0119)15 = 2 573 281 kr   

Slutvärdet för tomträttsavgälden 

med rabatt:    

64 688 * (1+0,0119)n = 1 067 648 kr 

Slutvärdet för tomträttsavgälden 

utan rabatt: 

172 500 * (1+0,0119)n =  2 847 063 kr 

 

Vid en jämförelse mellan tabell 5 och 6 blir skillnaderna i intäkt markanta vid både en 

försäljning av marken och med tomträttsavgälden. Skälet till att markvärdet inte tas med i tabell 

6 är för att det skulle kräva två stycken värden, en med rabatt och en utan rabatt.   

 

När tomträttsavgälderna jämförs med samma avgäldsränta som skulle gälla vid en 

omförhandling innebär rabatten en minskad intäkt på ungefär 62 procent. Tomträttsavgälderna 

vid rabatt uppgår till ungefär en miljon kronor medan om ingen rabatt ges blir intäkten cirka 

2,8 miljoner kronor. Skulle en rabatt ges vid upplåtelse blir skillnaden mycket större. Då är den 

minskade intäkten på 77 procent. Om tomträttsavgälden inte är rabatterad är värdet större än 

friköpspriset inom 15 år om inflationen bara beräknas.      
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer de resultat som framkommit från enkätundersökningen, intervjuer och 

den litteraturstudie som har gjorts. Först analyseras tomträtten som nyttjanderätt och hur 

tomträtten ser ut idag med dess för- och nackdelar. I det efterföljande avsnittet analyseras och 

diskuteras tomträtten i jämförelse med arrende och markförsäljning främst utifrån kommunens 

perspektiv. I det avslutande avsnittet utgår analysen och diskussionen utifrån Huddinge 

kommun och hur     

 

Tomträtter har ofta i media utmålats negativt på grund av de så kallade chockhöjningar av 

avgälden men detta är snarare ett bevis på att förståelsen kring tomträtt kan vara låg hos 

allmänheten. Höjning sker på grund av att markens värde stiger och att ingen höjning får ske 

under en tioårsperiod vilket utslaget ger en hög höjning direkt men utslaget över tio år är 

höjningen av avgälden relativt moderat. Det är något som lagstiftarna behöver fundera på om 

tomträtter för bostadsändamål ska finnas kvar som institut om inte avgälden ska kunna gå att 

förändra under avgäldsperioden med exempelvis ett index. Detta skulle göra att eventuella 

höjningarna vid omförhandlingar skulle bli mindre och troligtvis göra tomträttsinnehavaren 

mer uppmärksam på att höjningar sker. För tomträtter med annat ändamål än bostad är 

tomträttshavaren mer förberedd på höjningar och har en bättre kunskap när dessa höjningar 

kommer. Helst skulle tomträtten som helhet vara möjlig att indexbaseras men för 

bostadsändamål skulle det göra höjningarna mindre påtagliga. För kommunerna är tomträtter 

för bostadsändamål sällan så lönsamma de skulle kunna vara på grund av de rabatter som ges 

både vid avgäld och friköp. För dessa ändamål är det upp till politikerna att bestämma sig för 

om tomträtten är en tillräckligt bra nyttjanderätt för att exempelvis styra upplåtelseformen för 

flerbostadshus till hyreshus.   

 

Tomträtt för annat ändamål än bostad påverkas mindre av medias bevakning och eventuell 

okunskap om tomträtten. Möjligheten att pantsätta tomträtten och säkerheten för 

tomträttshavaren gör att denne kan utnyttja tomträtten bättre än vid exempelvis arrende. Att 

bekosta byggnader och lokaler blir enklare och säkrare när innehavaren kan pantsätta 

tomträtten men även tryggheten i att långsiktigt kunna utnyttja tomträtten förenklar för 

innehavaren.  

 

Det bör poängteras att de flesta arbeten och tankegångar kring tomträtter är att den måste säljas 

och därför måste kommunen ge rabatt på marknadsvärdet vid friköp. För villatomträtter är 

friköpspriset ofta en bra bit under 50 procent av marknadsvärdet. Ofta används taxeringsvärdet 

med en faktor under ett som det värde som används för värdeberäkningar av tomträtter. Dessa 

rabatter gör att tomträtten ekonomiskt blir en sämre nyttjanderätt än exempelvis arrenden. Som 

visas av jämförelsen i kapitel 5.1.3 mellan den rabatterade avgälden och den oreducerade 

avgälden innebär kraftigt minskade intäkter för kommunen. Om en kommun har ett flertal 

tomträtter med rabatt på avgälden innebär det att stora summor varje år går till 

tomträttshavarnas fickor istället för kommuninvånarna. 
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Friköpspriserna och rabatterna ger en indikation att tomträtten måste säljas från kommunens 

sida. Troligtvis är detta felaktigt att det är ett måste från kommunen utan handlar snarare om 

en politisk vilja att inte vilja ha tomträtter. Det finns få skäl till de rabatterade friköpspriserna 

eller avgälderna utöver en politisk vilja. Eftersom kommunen oftast inte behöver sälja marken 

bör inte ett pris under marknadsvärde accepteras då det ligger i kommunens intresse att få in så 

mycket kapital som möjligt till kommunens kassa som kan användas för hela kommunens 

befolkning. För en långsiktig kommun är tomträtt en bra investering som ger långsiktig inkomst 

och en säker avkastning som få andra investeringsmöjligheter erbjuder för kommuner. Dock 

krävs det att tomträtten hanteras på rätt sätt vilket inte görs i alla kommuner.  

 

I två rättsfall175 prövades frågan om det var en värdeöverföring från kommun till privatperson 

och därmed likabehandlingsprincipen bröts av kommunen. Domstolen ansåg att kommunen 

inte gynnande någon enskild och stödde sig på bland annat lantmäteriets bedömning av värde 

av en tomträtt. Men både Lantmäteriet och domstolen gör en liten felaktig analys av tomträtten 

och dess försäljningspotential. De båda gör antagandet att tomträtten måste säljas samt att det 

bara finns en köpare vilket gör att de inte behöver ta hänsyn till markvärdet i ett senare skede. 

Tomträtten kan återgå till kommunen och upphöra och därmed kan kommunen sälja marken 

till marknadsvärdet men har då dessutom även fått tomträttsavgälden under tiden. Detta 

scenario används inte av varken domstol eller Lantmäteriet. De beräknar bara den avgäld som 

gäller och inte en framtida markvärdeshöjning som kan öka avgälden i framtiden. Som den 

förenklade modellen i avsnitt 4.3 visar att markpriserna i Huddinge kommun överträffat både 

inflationen och KPI vilket gör att det är mer värt för kommuner att behålla mark över tid. Att 

dessutom få en avgäld varje år utöver markvärdesstegringen gör det än mer ekonomiskt att 

behålla markägandet över tid och beräkningarna som lantmäteriet har gjort blir för låga.    

 

En fråga som måste ställas är om det bara finns en köpare av tomträtten. Idag tolkas det av både 

domstol och kommuner som att det bara finns en köpare vilket är tomträttsinnehavaren. Men 

det finns inget förbud i lag att överlåta fastighet med tomträtt vilket motiveras i förarbetena att 

det inte fanns någon praktisk betydelse för detta. Det innebär att om tomträttsupplåtaren vill 

sälja fastigheten upplåten med tomträtt finns det ingen lag som stoppar denne. Därmed finns 

det fler köpare till en tomträtt än bara tomträttsinnehavaren. För exempelvis pensionsstiftelser 

och andra långsiktiga investerare skulle tomträtten kunna vara en bra investering med en stabil 

avkastning. Det innebär att de värderingar som görs bygger på att det bara finns en köpare blir 

för låga. Vilket innebär att kommunen kan sälja fastigheter upplåtna med tomträtt till en annan 

än tomträttsinnehavaren och därmed få in kapital för investeringar som behövs i dagsläget och 

i eventuellt behov köpa tillbaka dessa utan att behöva säga upp tomträttsavtalet.              

 

Flera av de problem som framförts i enkätundersökningen härstammar från befintliga 

tomträtter. Exempelvis de så kallade chockhöjningar av avgälden är på grund av att de äldre 

reglerna som gällde för tomträtter innan lagändringen från propositionen från år 1953 som inte 

tillät höjningar av avgälden. De tomträtter som är upplåtna innan 1953 års lagändring hade 

samma avgäld från upplåtelsen fram tills dess att tomträtten upphörde eller förlängdes. Vid nya 
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upplåtelser av tomträtter är det omförhandling av tomträttsavgälden vart tionde år om inget 

annat avtalas. De höjningar som sker då blir mindre och följer bättre marknaden. Flera av de 

tillfrågade ansåg att lagstiftningen för tomträtter är förlegad och stel vilket försvårar arbetet för 

handläggarna bland annat i att avgälden inte får index uppräknas vilket om möjligt skulle 

minska den så kallade chockhöjningen.   

 

Som flera av de medverkande i enkätundersökningen påtalade är kunskapen om tomträtt som 

upplåtelse mindre bra bland privatpersoner och de är sällan införstådda med att avgälden kan 

komma att höjas efter avgäldsperioden samt att den följer marknadsvärdet på marken. Mycket 

av kritiken mot tomträtter kommer ifrån okunskapen att tomträttsavgälden höjs efter 

avgäldsperioden och därmed har tomträttshavaren haft en låg avgäld i flera år. Speciellt i 

Stockholm är avgälderna fortfarande låga för villatomträtter och de så kallade 

chockhöjningarna är långt ifrån marknadsvärdet. Där tidningarna skriver om chockhöjningar 

är höjningar från en extremt låg nivå till en fortsatt låg nivå. Stockholms stads avgäld beräknas 

på 40 procent av markens taxeringsvärde vilket innebär att kommunen egentligen 

subventionerar tomträtter. Trots detta är bland annat media men även intresseorganisationer 

som Villaägarna kritiska till alla höjningar av avgälden. Det belyser den okunskap om 

tomträtter som finns hos privatpersoner men även intresseorganisationer. Problemet ligger 

troligen hos politikerna som inte har varit tydliga med vad som gäller angående tomträtter och 

att de inte varit konsekventa. Det gäller inte bara i Stockholm stad utan att varje kommun har 

hanterat tomträtter på sitt eget vis vilket gör att beroende på vilken kommun som hanterar 

tomträtten beräknas avgälden på olika sätt. Detta gör det svårare för allmänheten att förstå hur 

tomträtter fungerar. En gemensam standard hos alla Sveriges kommuner för beräkning för 

avgälden hade gjort det tydligare och enklare för kommuner att hantera villatomträtterna. 

Däremot är så kallade kommersiella tomträtter enklare att hantera för kommunerna då de har 

använt sig utav liknande sätt att beräkna avgälden på men även kunskapen bland professionella 

aktörer leder till en enklare hantering. Däremot kan kommersiella tomträtter oftare hamna i 

domstol på grund av att högre värden är inblandade än villatomträtter då en överenskommelse 

mellan parterna inte sker vid en omförhandling av avgälden. Markvärdena är oftast större vid 

kommersiella tomträtter jämfört med exempelvis villatomträtter vilket gör att skillnader mellan 

olika värderingar kan vara stora.   

 

Möjligheten till uppsägning av tomträttsavtalet är en viktig del av tomträtten då möjligheten 

att ta tillbaka tomträtten för ändrat användande är en del av styrkorna med tomträtten. 

Försvinner möjligheten för tomträttsupplåtaren att ta tillbaka tomträtten när denne behöver 

marken till annan användning som bostäder minskar attraktiviteten med tomträtt. I målet F 

1407–14 nekades Nacka kommun att säga upp tomträtten vid avtalsperiodens slut på grund av 

att MMD ansåg att de inte hade tillräckligt starka skäl att säga upp tomträttsavtalet. Från målet 

kan det dras slutsatser om att det behövs starka skäl för att säga upp ett tomträttsavtal men 

Bergs oljehamn har utsett av flera regionala och statliga intressenter som av vikt för 

Stockholmsområdet för beredskapslagring av råolja. Därmed är några slutsatser om huruvida 

det har blivit svårare att säga upp tomträtter inte möjliga. Däremot ställer MMD högre krav på 

utredning vid uppsägningen om tomträttens nyttjande kan tänkas ha ett regionalt och statligt 

intresse även på kort sikt. Hade kommunen utrett hur länsstyrelsen som ytterst har ansvaret för 
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samordningen av statliga och kommunala intressen ställts sig till en avveckling av oljehamnen 

och uppsägningen av tomträttsavtalet är det troligare att MMD hade godkänt uppsägningen. I 

domskälen angav MMD att det inte fanns något uttalat stöd från regionalt och statligt håll att 

avveckla bränsledepån. Det kommunen använde som bevis var att Bergs oljehamn inte var en 

långsiktigt hållbar plats enligt RUFS 2010 men samtidigt anges det inte heller att oljehamnen 

ska avvecklas. Parterna kom till slut överens innan målet prövades i MÖD och därmed 

prövades inte frågan om vad som är en giltig uppsägning.     

6.1.1 Tomträtt, arrende och markförsäljning 

Flera av de tillfrågade kommunerna använder sig hellre av arrenden än tomträtt och menar att 

det skulle innebära mindre administration och flera avtalsmöjligheter jämfört med tomträtt. 

Problemet enligt författaren är att jordägaren visserligen är fri att sätta arrendenivåerna vid 

nybildade av arrendet men att de mer långsiktiga arrendena måste omförhandlas med jämna 

mellanrum. Vid omförhandlingar av arrende ska de nya arrendeavgifterna vara skäliga vilket 

har tolkats som att om de höjs ska de höjas till marknadsmässiga nivåer. Problemet blir att 

bestämma vad som är marknadsmässiga arrendenivåer då det främst är andra liknanden 

arrenden som sätter marknadsnivåer. Vilket kan vara svårt för flera kommuner då de inte har 

tillräckligt många liknanden arrenden att jämföra med för att få ett tillräckligt bra 

jämförelsematerial. Om inte besittningsskyddet har avtalats bort för anläggningsarrendatorn i 

arrendeavtalet innebär det att om jordägaren kräver en för hög ny arrendeavgift blir jordägaren 

ersättningsskyldig till arrendatorn om en förlängning inte kommer till stånd. Dessutom kan då 

jordägaren bli av med arrendatorn och måste hitta en ny arrendator för arrendeområdet vilket 

inte är fallet med tomträtt. Fördelen med arrende är att avtalsmöjligheterna är fler än vid 

tomträtt vilket är speciellt fördelaktigt i områden som kan komma att vara en del av 

stadsutvecklingen då korta arrendeperioder kan avtalas.    

 

Att kommuner som idag inte har speciellt många tomträtter skulle upplåta villatomträtter anser 

författaren inte vara tillräckligt fördelaktigt på grund av den mediesyn som råder just nu på 

tomträtter och den administration som det innebär. Intäkterna för varje villatomträtt skulle vara 

för låga för den kostnad som det skulle innebära att ta marknadsmässig avgäld på grund av 

bland annat risken för domstolsprövningar av varje tomträtt. Gällande tomträtt med 

flerbostadshus är det ekonomiskt försvarbart enligt enkätundersökningen men där gäller även 

att politikerna är medvetna om svårigheterna vid omförhandlingar av avgälden och medias syn 

på höjningar. Där tomträtten kommer till sin rätt är vid styrning av ändamålet med tomträtten 

som för exempelvis äldreboende, hyreshus och liknande samt för kommersiella ändamål. För 

kommersiella ändamål har tomträtten en fördel framför arrenden då de omförhandlas vart 

tionde år samt risken för att stå utan arrendator inte ligger på kommunen. Däremot för mark 

där kommunen anser sig inte vara villiga att binda sig långsiktigt och för tillfälliga upplåtelser 

är arrenden att föredra. Där kommuner har en långsiktig planering som exempelvis 

industriområden där tanken från kommunens sida att behålla dessa över tid är tomträtter att 

föredra framför arrenden. Men om upplåtelsetiden inte är bestämd då en eventuell ändring av 

marken kan komma att ske inom en snar framtid är arrenden utan besittningsskydd att föredra 

för kommunen.  
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Tomträtten skulle vara ett bra komplement till arrenden och markförsäljning för kommuner 

trots det negativa tongångar från flera av de undersökta kommunerna. Dock har de flesta 

negativa åsikterna gällt villatomträtter och den tidsåtgång och de kontroverser dessa bidrar till. 

Den förenklade beräkningen av tidsåtgång per tomträtt ger en annorlunda bild av tomträtten 

och hur mycket tids som krävs för varje. Beräkningen visar att det läggs relativt lite tid per 

tomträtt vilket ska jämföras med dess avgäld. För mindre kommuner ute på landsbygden där 

marknadsvärdet är lågt innebär det att avgälden är låg. För att kompensera för den lägre 

avgälden måste administrationen minska för dessa kommuner jämfört med kommuner med 

högre marknadsvärden på marken.     

 

Försäljning av för mycket mark leder till svårigheter i framtiden då kommunen inte äger någon 

egen mark. Äger kommunen knappt någon säljbar eller inkomstbringande mark i framtiden blir 

det svårt med nya projekt då marken antingen måste köpas eller tillhör någon annan som gör 

vinsten. Finns det ingen mark att sälja och kommunen inte får in tillräckligt med kapital blir 

det svårt med nyinvesteringar utan att ta lån. Det leder även till att antingen måste kommunen 

som sagt låna kapital för att investera alternativt höja skatten.  

 

För att tomträtter rent administrationsmässigt ska vara mest fördelaktigt bör det finnas ganska 

många tomträtter. Ju fler tomträtter en kommun har desto mindre tid behövs lägga på varje 

tomträtt. Det gör även att det blir enklare att behålla kunskapen hos kommunen om de anställda 

arbetar oftare och mer med tomträtter. Det som inte räknas in i den mindre beräkning gjord i 

detta arbete är kostnaden för utbildning av medarbetare på kommunen. Dessa utbildningar för 

tomträtter brukar vara kortare “dagsutbildningar” för kommunanställda eller andra som 

kommer i kontakt med tomträtter i arbetet. Dessa utbildningar kostar en del och måste därmed 

räknas i kostnaden för det administrativa. Men även gällande denna kostnaden minskar den 

utslaget per tomträtt vid fler tomträtter.  

 

För att det ska upplåtas fler tomträtter behövs det en politisk vilja utöver det organisatoriska. 

Det är politikerna som styr hur kommunen ska agera och vilka riktlinjer som ska gälla. Kommer 

politikerna med riktlinjer att kommunen ska agera för att fler tomträtter ska upplåtas innebär 

det att fler tomträtter upplåts. Då kan exploateringsingenjörer/projektledare i de tidiga skeden 

verka för tomträtter istället för arrenden eller markförsäljning. Men för att det ska bli en politisk 

vilja krävs det att samhällsbyggnadssektionerna hos kommuner informerar och presenterar 

fördelarna med tomträtt för politikerna.   

 

6.1.2 Tomträtt för Huddinge kommun 

Tomträtten som nyttjanderätt skulle kunna användas mycket mer i Huddinge kommun än vad 

som sker idag. Idag har kommunen färre än 20 stycken tomträtter där de flesta är för 

kommersiella ändamål. Fler tomträtter skulle innebära en billigare hantering av tomträtter 

utslaget per tomträtt och de årliga intäkterna skulle öka utan att kommunen förlorar 

äganderätten till marken. Kostnaderna för administrationen skulle öka för kommunen för 

hanteringen upplåtelseavtal och omförhandlingar. Men de intäkter som avgälden innebär i en 

kommun med markpriser som Huddinge är kostnaderna marginella jämfört med intäkterna av 
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avgälderna. Förutom att det skulle innebära intäkter till kommunen skulle de som idag 

arrenderar marken kunna exempelvis pantsätta tomträtten vilket inte är möjligt med arrendet 

men även en lägre kostnad initialt för tomträttshavaren än markköp. Det skulle ge en tryggare 

nyttjanderätt för nyttjanderättshavaren och vara ett alternativ till markköp och arrende.  

 

Försäljning av mark ger en stor kapitalinkomst direkt men kommer leda till att kommun inte 

kan tillgodogöra sig markvärdesstegringar för framtida investeringar i samhället utan dessa 

tillfaller markägarna. För en kommun som Huddinge innebär det att de investeringar som görs 

idag i bland annat Spårväg syd och Flemingsberg176 inte kan tillgodogöras i lika hög grad som 

vid tomträtt. Tomträtten ger kommunen möjlighet att investera och få ta del av 

markvärdesstegringar som sker på grund av investeringar i kommunen. Självklart är det inte 

möjligt att använda all mark som tomträtt då investeringar ofta behöver stort kapital i ett tidigt 

skede men en del av marken bör investeras för framtida intäkter. Avgälden ger kommunen en 

långsiktig inkomst varje år istället för ett engångsbelopp som kan komma att slösas bort för 

kortsiktiga visioner. Det ger kommunen en stabil inkomst de närmsta tjugo åren som antingen 

kan användas för kommunens dagliga verksamhet eller investeringar för framtiden.   

 

Som jämförelsen i 5.1.3 visar innebär rabatten av tomträttsavgälden och friköpspriserna stora 

ekonomiska förluster för kommuner. Speciellt kommuner likt Huddinge kommun med relativt 

höga markpriser slår rabatten extra hårt. Därför bör tomträtter för bostadsändamål undvikas om 

inte marknadsvärde kan tas i avgäld och eventuellt friköpspris.   

 

Tomträtter för bostadsändamål skulle kunna användas i Huddinge kommunen men bör i så fall 

nyttjas utan rabatter. Dock bör kommunen då vara medveten om att höjningarna av avgälden 

vart tionde år troligtvis inte kommer att mottagas speciellt bra av tomträttshavarna. Vilket 

innebär att utförlig och informativ information om vad det innebär att inneha en tomträtt måste 

skickas till tomträttshavaren. Detta innebär ett ännu större administrativt arbete för kommunen. 

Även om informationen ges till tomträttsinnehavaren innebär det inte att alla kommer att delges 

informationen då de exempelvis nyligen köpt tomträtten eller att de inte har läst informationen. 

Därmed bör de styrande vara medvetna att kritik kan förekomma vid höjningar. Det är 

dessutom en politisk fråga om kommunen ska tillhandahålla tomträtter för kommuninvånarna.     

 

Att kunna styra ändamålet är en stor fördel för en kommun som Huddinge som behöver mark 

för “mindre attraktiva” ändamål som förskolor, skolor och äldreboenden som inte alltid 

prioriteras av exploatörer. Tomträtten möjliggör för kommunen att det säkerställs att 

användningen av marken blir den tilltänkta utan att behöva bedriva verksamheten själva. Men 

även att den som bedriver skolverksamheten inte behöver köpa dyr mark gör det mer troligt att 

kommunen kan hitta en aktör som vill bedriva verksamheten.       

 

                                                 
176

 Det ska finnas plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare vilket innebär att det ska 

byggas 12 000 nya bostäder bland annat. Tillgänglig: https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-

trafik/huddinge-bygger/sydvastra/flemingsberg/ [Hämtad: 2019-03-13] 

https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/huddinge-bygger/sydvastra/flemingsberg/
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/huddinge-bygger/sydvastra/flemingsberg/
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Kostnaderna skulle öka initialt för kommunen på grund av en ökad administration vilket kräver 

avsättning av tid för hanteringen av tomträtter. Men dessa kommer minska med tiden då det 

som oftast är mest tidskrävande är att upplåta tomträtten och med fler tomträtter är 

sannolikheten att liknanden tomträttsavtal kan användas till flera tomträtter vilket skulle 

innebära en förkortad handläggningstid per tomträtt.   

 

Möjligheten att sköta det administrativa skulle i en kommun som Huddinge fungera då det 

finns en relativt stor mark- och exploateringssektion. Förutom det administrativa är det en 

fördel att markpriserna är någorlunda höga för att tomträttsavgälden ska täcka de administrativa 

kostnaderna. Närheten till Stockholm gör att priserna är relativt höga och har haft en bra 

utveckling i. Det gör att tomträtten är en nyttjanderätt som kan ha en framtid i Huddinge 

kommun. Det innebär inte att all mark ska användas som tomträtt men där det finns möjlighet 

och är lämpligt bör det utredas om inte tomträtt ska användas. Försäljning av mark behövs 

fortfarande för att finansiera vissa projekt och arrende har sina styrkor för Huddinge kommun 

och bör även i fortsättningen användas. Däremot skulle det gå att använda tomträtt i vissa 

områden som används för industri som exempelvis Länna industriområde, Huddinge eller 

Gräsvreten, Huddinge där detaljplaner finns eller håller på att tas fram och som är naturmark 

idag. Dessa två områden är väl lämpade att upplåta delar av varje område som tomträtt för 

kommersiella ändamål och andra delar av området för markförsäljning och arrende. 

   

Ett förslag för att minska hanteringskostnaderna för tomträtt skulle kunna vara att de 

södertörnskommuner som har tomträtter tillsammans bildar ett bolag som sköter all hantering 

av tomträtter. Detta skulle förenkla hanteringen då kunskap om tomträtterna samlas på ett ställe 

vilket förkortar handläggningstiden och maximerar nyttan av tomträtten. Även 

administrationen av fakturor och avtal skulle förenklas. Ett gemensamt bolag skulle troligtvis 

få en mer jämn fördelning av arbetsbördan då omförhandlingar skulle ske mer kontinuerligt. 

Från enkätundersökningen var det ett problem hos några kommuner att arbetsbördan kunde 

vara ojämn med perioder av mer att göra och andra med mindre att göra. Går kommunerna 

ihop ger det ett större underlag och därmed blir troligen att arbetsbördan blir bättre fördelad. 

Avgälden skulle gå till den kommun där tomträtten ligger i men kostnaderna skulle kunna 

fördelas antingen på antalet tomträtter eller rakt av. Detta är något som fler kommuner bör 

fundera på om det inte är möjligt. Speciellt i mindre kommuner skulle förslaget innebära att 

kunskapen lättare stannar kvar medan handläggning och administration skulle effektiviseras.   
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7. Slutsatser 

Är tomträtt en nyttjanderätt som bör behållas eller ska Huddinge kommun med tiden sälja ut 

de befintliga?  

Enligt författaren har det framkommit av arbetet att tomträtten har en framtid och Huddinge 

kommun bör behålla tomträtten som en nyttjanderätt tillsammans med arrende. 

 

Ska kommunen behålla tomträtten men bara för en viss typ av användning? 

Huddinge kommun bör behålla tomträtten för alla ändamål men utan att ge rabatt för tomträtter 

med bostadsändamål.  

 

Ska kommunen utveckla och skapa fler tomträtter för flera ändamål eller bara viss typ av 

ändamål? 

Huddinge kommun bör utveckla och skapa fler tomträtter i kommunen men som det har 

framkommit i arbetet är att vissa ändamål bör undvikas som exempelvis villatomträtter till att 

börja med. Huddinge kommun bör i första hand upplåta kommersiella tomträtter och tomträtter 

för specialändamål.  

Sammanfattande slutsats 

Tomträttens vara eller icke vara i Huddinge kommun är enligt författarens mening att den ska 

få vara kvar och utvecklas. Tomträtter för kommersiella ändamål har en framtid i kommuner 

likt Huddinge kommun med ett fåtal tomträtter. Rätt utnyttjad är tomträtten en fördelaktig 

nyttjanderätt och bör utvecklas och användas mer i framtiden. Däremot tomträtter för 

bostadsändamål är enligt detta arbete inte tillräckligt fördelaktigt för att bedrivas i en större 

skala på grund av de rabatter som ges. Därmed bör Huddinge kommun till att börja med bara 

utveckla och upplåta fler fastigheter med tomträtt för kommersiella ändamål. Det befintliga 

beståndet av tomträtter för bostadsändamål av typen villatomträtter kan säljas till 

marknadsvärde om inte avgälden är på marknadsmässiga nivåer. Att använda sig utav tomträtt 

för småhus är inget som författaren anser vara fördelaktigt för kommuner om inte politikerna 

tar ett tydligt ställningstagande för att ta marknadsanpassade avgälder och bidrar med 

information till tomträttsinnehavare vad det innebär att ha äga en tomträtt.   
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8. Framtida forskning 

En undersökning hur attraktiv tomträtten är för exempelvis pensionsstiftelser och andra 

långsiktiga investerare som avkastningsobjekt är en intressant fortsättning på detta 

examensarbete. Undersökning skulle även kunna se hur stor försäljningsvilja det finns bland 

Sverige kommuner att sälja av sitt tomträttsbestånd.    

 

Vilket som ger den bästa ekonomiska lösningen långsiktigt mellan arrende, markförsäljning 

och tomträtt skulle även detta vara ett intressant framtida forskningsarbete. Där 

undersökningen görs utifrån tomträtter med marknadsmässiga avgälder jämfört med arrenden 

och markförsäljningar. Olika scenarion där marken måste köpas tillbaka vid markförsäljningar 

jämförs med om marken arrenderas eller upplåts med tomträtt och se de ekonomiska 

konsekvenserna av dessa utifrån kommunens perspektiv.  
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Bilaga 1 

Svarande kommuner för enkätundersökningen och antalet fastigheter upplåtna med tomträtt: 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Mailmall 

 

Hej, 

 

Jag heter Patrick Johansson och läser sista terminen på civilingenjörsprogrammet 

Samhällsbyggnad inom mark och fastighetsjuridik där jag skriver mitt exjobb om “Tomträttens 

vara eller icke vara”. Mitt arbete handlar om att se huruvida tomträtter är en nyttjanderätt som 

ska användas mera, om andra nyttjanderätter ska användas istället eller att sälja marken. Jag 

skriver i samarbete med Huddinge kommun vilket gör att jag är intresserad av tomträtter utifrån 

ett kommunalt perspektiv.  

 

Jag skulle vilja ställa några frågor till er angående om hur din kommun jobbar med tomträtter. 

 

De frågor som jag vore tacksam om ni skulle kunna besvara är: 

1. Vilka typer av tomträtter har ni? 

■ Kommersiella (kontor, industri mm.) 

■ Skolor/äldreboende/förskolor 

■ Villatomter 

■ Flerbostadshus 

 

2. Vilken typ har ni flest av? 

3. Hur många är det som jobbar med tomträtter inom kommunen? 

4. Ungefär hur mycket tid (per år) lägger kommunen på tomträtter som helhet? 

5. Vilken typ av tomträtter tar mest tid? (för bostadsändamål eller annat ändamål) 

6. Vad behövs organisationsmässigt för att hantera tomträtter?  

7. Hur hanterar ni det administrativa med tomträtter? 

■ Ha koll på avgäldsperioderna 

■ Värdering av tomträtterna för avgäldsreglering 

■ upplåtelse av nya tomträtter 

8. Vad är det som är mest problematiskt med tomträtter? 

9. För vilken typ av användning är tomträtt mest fördelaktigt anser ni? (För villa, 

flerbostadshus, kontor, industri, upplag, skolor, äldreboende eller dylikt) 

10. Vilka är det största fördelarna för kommunen med tomträtt anser ni? 

11. Vilka är de största nackdelarna för kommunen med tomträtt anser ni? 

12. Skulle ni vilja använda er mera utav tomträtter? 

 

13. Vad skulle krävas för att arbeta mer med tomträtter? 

14. Vad använder ni istället för tomträtter? 



 

 

 
 

15. Vad anser ni vara att föredra framför tomträtter? 

16. Har ni specialkunskap angående tomträtter? Det vill säga att ni har gått någon 

utbildning enkom för tomträtter som exempelvis Vesterlins, BG Institute eller om ni 

har jobbat länge med tomträtter. 

17. Använder ni er utav sidoavtal för tomträtter? 

18. Vad är det vanligaste ni reglerar i sidoavtalet? 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

Patrick Johansson 

 

 

 

Intervjufrågor med Head Of Derivatives på en större bank i Sverige  

 

1. Hur ser ni på en avkastning på mellan 3-3.25% av marknadsvärdet på en fastighet 

upplåten med tomträtt? 

2. Skulle ni investera i tomträtter om ni fick möjligheten att köpa fastigheter upplåtna 

med tomträtt? 

3. Vart skulle ni investera i tomträtt? 

 

 

  

 

 

  



 

 

 
 

Bilaga 3 

Inflation och prisnivå i Sverige under 2005-2018. Källa: SCB 

 
 

 

Beräkningsunderlag för slutvärdet av avgälderna. Beräkning genom formel 

SV=A*(1+i)n 

Där A är avgälden, i är inflationen och n antalet år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Urvalskriterier för ortsprismetoden i Svefas verktyg RealEstate: 

Köpedatum:  

20050101-20091231 

2010101-20141231 

20150101-20190501 

 

Taxeringskod: 4xx 

Geografiskt urval: Huddinge Kommun 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

De fastigheter som ortsprismetoden bygger på för perioden 2005-2009 

 



 

 

 
 

De fastigheter som ortsprismetoden bygger på för perioden 2010-2014 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

De fastigheter som ortsprismetoden bygger på för perioden 2015-2019 
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