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Sammanfattning  

  

  Titel: Avskaffning av fastighetstaxering 

– Konsekvenserna för fastighetsvärderingen 

Författare Alexandra Rörström och Anna Öhrn 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer Nr. 70 

Handledare Henry Gonza Muyingo 

Nyckelord Fastighetstaxering, fastighetsvärdering 

   

Den 24 februari 2011 hade regeringen ett sammanträde där de beslutade angående att tillsätta en 

utredning för ett eventuellt avskaffande eller förändring av fastighetstaxeringen.  

 

Fastigheters taxeringsvärde har ett flertal funktioner. En av dessa är i värderingsprocessen. 

Värdefaktorer som ligger till grund för taxeringen såsom boarea, tomtstorlek och närhet till 

strand är till stor hjälp i värderingsprocessen. En fastighetsvärdering baseras delvis på 

ortsprismaterial som kommer från uppgifter i taxeringsregistret.  

 

Denna uppsats syftar till att utreda huruvida ett slopande av fastighetstaxeringen skulle påverka 

fastighetsvärderingen. Detta genom att klargöra hur viktigt taxeringsvärdet är för 

värderingsprocessen och om det föreligger alternativ till dagens metoder. Uppsatsen syftar endast 

till att undersöka hur fastighetsvärderingen kommer beröras av förslaget och kommer inte gå 

djupare in på andra möjliga aspekter som påverkas. 

 

Studien bygger på ett antal intervjuer med fastighetsvärderare och resultaten visar att värderarnas 

arbete kommer kompliceras om fastighetstaxeringen avskaffas i det avseende att det kommer ta 

längre tid att få fram uppgifter om jämförelseobjektens värdefaktorer. Även rimligheten för 

värderingen skulle bli svårare att bedöma.  
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Abstract  

  

  Title: Abolishment of property tax 

– The impact on property valuation 

Authors Alexandra Rörström och Anna Öhrn 

Department Department of Real Estate and Construction Management  
Centre for Banking and Finance 

Thesis number Nr. 70 

Supervisor Henry Gonza Muyingo 

Keywords Property tax assessment, property valuation 

   

24 February 2011, the Swedish Government decided to commission a report on the possible 

elimination of the property taxation in Sweden. 

 

The assessed value of properties has several functions, primarily in property valuation. The 

assessed value is used in the property valuation process. A number of elements from the tax 

record is forming the basis for assessment, such as floor area, lot size and proximity to the beach, 

is additionally a great help in the valuation process. A property valuation is primarily based on 

location price material derived from data in the tax record.  

 

This paper aims to study whether a reject of property taxation would affect the property 

valuation. This, by clarifying how important the rateable value is in the valuation process and 

whether there are alternatives to current methods. The paper also aims at studying how the 

property valuation will be affected by the proposal and will not go deeper into other possible 

aspects that will be affected. 

 

This paper is based on a number of interviews with real estate appraisers and the results show 

that that the real estate appraisers’ work would be more complicated in the sense that it will take 

a longer time to obtain data on the value factors of the location price material. The 

reasonableness of the valuation would also be more difficult to assess. 
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Förord 

Denna rapport är en redogörelse för vårt kandidatarbete vid Institutionen för Fastigheter och 

Byggande på KTH. Uppsatsen motsvarar 15 högskolepoäng och fullbordar våra studier på 

Kandidatprogrammet Fastighet och finans. Arbetet har genomförts mellan mars och maj 2011. 

 

Idén till denna rapport uppkom efter att ha läst artikeln Fastighetstaxeringen kan försvinna i Dagens 

Industri. Målet med arbetet var att utreda hur fastighetsvärderingen skulle påverkas om denna 

förändring förverkligas. 

 

Vi vill tacka vår handledare Henry Gonza Muyingo som har varit ett stort stöd genom hela 

processen. Vi vill även framföra vår tacksamhet till intervjupersonerna som hjälpte till att 

färdigställa detta arbete. 

 

Stockholm, maj 2011 

 

Alexandra Rörström Anna Öhrn 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Taxering av fastigheter har skett under många år i Sverige. Alla byggnader som inte räknas till 

kategorin specialbyggnader ska taxeras. Fastighetstaxeringen ligger till grund för beskattningen av 

fastigheter och är även till hjälp vid värderingen av fastigheter (Haapaniemi, Larsson 2008).  

Regeringen har förordnat en utredning om att avskaffa fastighetstaxeringen för bostäder. En 

eventuell avskaffning av fastighetstaxeringen leder till många frågeställningar om hur systemet för 

värderingen av fastigheter i framtiden kommer att se ut. I och med att värderare vid en värdering 

av framförallt småhusenheter använder sig av taxeringsvärdet, kommer värderingen påverkas av 

denna avskaffning (Finansdepartementet 2011). 

Detta arbete fokuserar på att undersöka hur en eventuell avskaffning av fastighetstaxeringen 

påverkar framförallt värderingen av fastigheter. 

1.2 Syf te/Frågestäl lning 

Syftet med denna rapport är att utreda hur viktigt taxeringsvärdet är för värderingen av 

fastigheter. Fokus ligger även på hur värderarnas arbete kan tänkas bli påverkat vid en 

avskaffning av taxeringen. Uppsatsen kommer också utreda huruvida något alternativ till dagens 

värderingsmetoder kan tillämpas. 

1.3 Problematiser ing 

De frågeställningar som dyker upp är: 

• Hur viktigt är taxeringsvärdet för fastighetsvärderingen? 

• Hur kommer fastighetsvärderingen att påverkas vid en avskaffning av 

fastighetstaxeringen? 

• Föreligger alternativ till dagens värderingsmetoder?  

1.4 Avgränsningar  

Denna uppsats begränsas till att endast undersöka hur detta avskaffande av fastighetstaxeringen 

kan tänkas påverka fastighetsvärderingen och kommer inte gå djupare in på andra möjliga 

aspekter som kan påverkas av förslaget. Fokus ligger främst på småhus, eftersom utredningen om 

ett eventuellt avskaffande av taxeringen till största del avser detta. Då bemärkelse på det politiska 

inte ämnar läggas kommer mindre fokus finnas på bakgrunden till det lagförslag som ligger till 

grund för uppsatsen. 
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1.5 Disposi t ion 

Denna rapport är uppbyggd så att det först förklaras varför detta ämne valdes och hur 

information samlades in. Efter detta finns den bakgrund till fastighetstaxering och 

fastighetsvärdering som funnits att hitta i diverse litteratur. Därefter finnes en kortfattad 

redogörelse av själva lagförslaget som lagts fram av regeringen. Det som följer därpå är empirin, 

det vill säga de intervjuer som gjorts för att se hur teorin förhöll sig till verkligheten. Slutligen 

hittas analysen av dessa intervjuer samt en slutsats av den totala uppsatsen. 

 

 

2. METOD 

Arbetet började med en litteratursökning om taxering och värdering samt utredningen och 

artiklar som skrivits om avskaffning av fastighetstaxering. Ett antal frågor ställdes sedan upp för 

att begränsa ämnet och därefter kontaktades ett antal fastighetsvärderare. De som intervjuades 

var en egenföretagare från en mindre stad och två fastighetsvärderare på ett fastighetsföretag med 

säte i en större stad. Anledningen till valet av dessa städer är att få en större helhetsbild av 

värderingen och urskilja eventuella skillnader i landet. 

2.1 Val av metod 

Denna uppsats har baserats på intervjuer av fastighetsvärderare eftersom detta ansågs vara den 

bästa metoden för syftet. Detta eftersom den ger mer djupgående svar på frågor och dessutom att 

motfrågor kan ställas om det är någon ytterligare information som dyker upp. Stor vikt har lagts 

på intervjusvaren från respondenterna, eftersom de skulle bli påverkade om en avskaffning av 

fastighetstaxeringen skulle bli verklighet. 

2.2 Urval av respondenter  

Sex auktoriserade värderare kontaktades varav tre hade tillfälle att medverka som respondenter. 

Beslutet att intervjua två fastighetsvärderare från samma företag togs då det inte fanns så många 

alternativ till kandidater och det var dessa som hade möjlighet att delta. Grunden till valet av 

respondenter från en storstad och från en mindre stad i Sverige är för att undersöka om det råder 

någon skiljaktighet i åsikterna mellan dessa samt om taxeringsvärdet är lika viktigt, ur 

värderingsperspektiv, beroende på var värderingen utförs. Dessa intervjuer utgjorde ett tillräckligt 

underlag och därmed fattades beslutet att det fick anses vara ett skäligt antal. 
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3. FASTIGHETSTAXERING I SVERIGE 

3.1 Histor ik 

Under många år har en beskattning skett av fastigheterna i Sverige. De taxeringsvärden som vid 

1952 års allmänna fastighetstaxering (AFT) fastställdes har haft stor betydelse för de kommande 

taxeringsvärdena. En AFT av alla fastighetsslag gjordes även 1957, 1965, 1970, 1975 samt 1981. 

Taxeringen delades efter 1981 års taxering upp så de olika fastighetstyperna taxerades olika år. 

Fram till 1996 brukades särskild fastighetstaxering (SFT) de år taxering inte skedde av den 

aktuella fastighetstypen. 1996-2004 tillämpades omräkning (OMR) av det taxeringsvärde som 

fastställts genom den senaste taxeringen. OMR beräknades genom att basvärdet multiplicerades 

med det gällande omräkningstalet. Från 2002 har fastighetstaxeringssystemet ändrats till den 

utformningen systemet har idag. Nu tillämpas AFT samt förenklad fastighetstaxering (FFT) vart 

annat år. Då AFT utförs, görs ingen FFT och tvärtom. FFT görs på ett enklare sätt än 

tillvägagångssättet vid en AFT. De år varken AFT eller FFT utförs på en fastighetskategori, kan 

en SFT tillämpas (Haapaniemi, Larsson 2008). 

3.2 Att bedöma taxeringsvärde 

Fastighetstaxering innebär att Skatteverket uppskattar ett marknadsvärde på fastigheten som är 

grund för taxeringen, för att därpå beräkna taxeringsvärdet. Marknadsvärdet, som definieras i en 

senare del av rapporten, ska motsvara priset om fastigheten avyttras på den allmänna marknaden. 

Det taxeringsvärde som räknas fram för fastigheten ska motsvara 75 % av marknadsvärdet två år 

före taxeringsåret (Skatteverket 2011a).  

 

Ett antal värdefaktorer ligger till grund för taxeringen för den enskilda taxeringsenheten, dessa 

faktorer anses ha en inverkan på marknadsvärdet (7:1 FTL). De värdefaktorer som definieras för 

småhus (byggnad) är storlek, ålder, standard, byggnadskategori, fastighetsrättsliga förhållanden 

samt värdeordning. De värdefaktorer som har inverkan på småhus (mark) är storlek, vatten och 

avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden, typ av bebyggelse samt närhet till strand (Haapaniemi, 

Larsson 2008). Riket har indelats i ett antal olika värdeområden. Inom värderområdena ska 

värdeförhållandena vara enhetliga (7:2 FTL). 

 

Värdefaktorn standard avgörs avseende material som använts vid byggandet och utrustning. 

Standardpoäng är det som används för att avgöra standarden. Uppdelningen för beräkningen av 

standardpoäng är fem huvudområden: exteriör, energihushållning, kök, sanitet och övrig interiör. 
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Var och en av dem ger en delsumma, i vissa speciella fall jämkas denna, som sedan slås ihop till 

den totala standardpoängen (Haapaniemi, Larsson 2008). 

 

3.2.1 Vad taxeras 

Byggnader ska indelas enligt följande: småhus, hyreshus, ägarlägenhet, ekonomibyggnad, 

kraftverksbyggnad och industribyggnad. Tillika ska mark taxeras. Byggnader som står på annans 

mark i form av lös egendom, byggnad på ofri grund, ska också taxeras. De fastigheter som ingår 

under kategorin specialbyggnad taxeras inte (FTL 2:2). 

 

3.2.2 Taxeringsintervall 

Vartannat år sker AFT. De år AFT inte sker, utförs en FFT.  

Tabell över när taxering utförts (Haapaniemi, Larsson 2008): 

 

2003 AFT småhusenheter 

2004 FFT hyreshusenheter 

2005 AFT lantbruksenheter 

2006 FFT småhusenheter 

2007 AFT hyreshus-, industri-, elproduktions- och specialenheter 

2008 FFT lantbruksenheter 

2009 FFT småhusenheter1 

 

3.2.3 Användningsområde för taxeringsvärdet 

Huvudsakligen brukas uppgifterna från fastighetstaxeringen som underlag för beskattning. (SOU 

2000:10 sid 92).  Taxeringsvärdet som räknats fram används även som underlag för 

fastighetsvärdering, genom ortsprismetoden, i form av K/T-metoden vilken förklaras djupare i 

en senare del av arbetet (Persson 2008).  

 

Fastighetsskatten för bostäder ersattes den 1 januari 2008 med en kommunal fastighetsavgift. För 

de fastigheter som inte verkar som bostad, finns fastighetsskatten dock kvar. För fastigheter och 

tomträtter med hyreshus, småhus samt för byggnader under uppförande betalas en 

fastighetsavgift (Kleerup 2009). Fastighetsavgiften är 0,75 procent av taxeringsvärdet, dock är ett 

                                                
1 förenklad fastighetstaxering av småhusenheter fastslogs genom lag SFS 2007:1412  
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fast maxbelopp för år 2011 fastställt för småhusenheter om 6 387 kronor (Skatteverket 2011b). 

Denna avgift betalas av ägaren av småhuset (Skatteverket 2011c).   

 
 
4. FASTIGHETSVÄRDERING 

Anledningen till att en fastighet blir värderad är för att få en uppfattning om vad den kan vara 

värd, det vill säga hur mycket aktörerna på marknaden är beredda att betala för den. Vanligen 

utförs en värdering i samband med försäljningar, köp, belåning, finansiell rapportering, portfölj- 

och lönsamhetsanalyser, obeståndshantering, skadeersättningar samt vid fastighetstaxering och 

beskattning.  

 

Fastigheter är väldigt annorlunda att värdera än de flesta andra varor på grund av de speciella 

egenskaper de har. Omsättningsgraden av fastigheter är ofta lägre än för andra försäljningsobjekt, 

förändringen av beståndet är också låg, de är oftast begagnade och de är också knutna till en fast 

punkt (Persson 2008). 

4.1 Värde 

Ett värde är en funktion av den potentiella framtida nyttan. För att ett värde ska uppstå krävs att 

några punkter är uppfyllda. Det måste finnas ett behov av varan på marknaden, det måste finnas 

begränsad tillgång till varan, ägaren måste ha dispositionsrätten över varan och den måste vara 

överlåtbar (Persson 2008).  

 

Marknadsvärdet är ett bedömt pris vid en tänkt försäljning och dess definition är (Persson 2008): 

”Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen 

marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång.”  

4.2 Värder ingsmetoder 

För att bedöma marknadsvärdet nyttjas ett antal metoder. De grundmodeller som används vid 

värdering av fastigheter är ortsprismetoder, avkastningskalkylbaserade metoder, 

produktionskostnadsmetoder samt schabloniserade förfaranden vid värdering av 

fastighetsbestånd men även andra. Några av dessa har också underkategorier. Valet av metod 

görs efter det speciella förhållandet för den fastighet eller det fastighetsbestånd som ska värderas. 

Det går även att använda mer än en metod i samma värdering (Persson 2008). 
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4.2.1 Ortsprismetoder 

Vid användning av ortsprismetoder jämförs marknadsanalyser av det som anses vara likartade 

fastigheter, jämförelseobjekt. Jämförelseobjekts försäljningspris observeras och utgår från detta 

när värdering av en bestämd fastighet sker, värderingsobjektet. Det är viktigt att ha tillräckligt 

många relevanta köp samt att ta hänsyn till skillnader mellan fastigheterna och svängningar på 

marknaden. Dessa metoder delas även in i direkta och indirekta ortsprismetoder (Persson 2008).  

 

4.2.2 Direkta ortsprismetoder 

Areametoden redogör relationen mellan pris och area, alltså pris per kvadratmeter. Vid 

tillämpning av denna metod används jämförelseobjektens snittpris per kvadratmeter och 

multipliceras med värderingsobjektets totalarea. 

 

Nettokapitaliserings-/Direktavkastningsmetoden är i princip identiska och bygger på en 

beräkning av ett framtida driftnetto. De utnyttjas främst för värdebedömning av storhus. 

 

Bruttokapitaliseringsmetoden tillämpas genom att söka en multipel på bruttohyran i förhållande 

till det betalda priset för att få en buttokapitaliseringsfaktor. Metoden är gemen och används 

främst för att göra överslagsberäkningar. 

 

Köpeskillingskoefficientmetoden kallas även för K/T-metoden och innebär att 

försäljningspriserna hos jämförelseobjekten sätts i relation med taxeringsvärdena och detta ger då 

en kvot, köpeskillingskoefficienten (K/T-talet). Värderingsobjektets taxeringsvärde multipliceras 

sedan med köpeskillingskoefficienten (Persson 2008).  

 

4.2.3 Indirekta ortsprismetoder 

I nyckeltalsmatriser används de ungefärliga nyckeltal som det finns kännedom om istället för de 

direkta jämförelserna enligt ortsprismetoden. Denna metod bygger mycket på erfarenhet och 

kännedom om marknaden. Nyckeltalsmatriser används främst för att den är enkel och snabb men 

också då det saknas jämförelseobjekt. En erfarenhetsmatris med nyckeltal krävs för att denna 

metod ska vara tillämpbar. Tillvägagångssättet kan till viss del liknas med de schabloniserade 

förfaranden vid värdering av fastighetsbestånd som finns beskrivna nedan. 
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Avkastningskalkylbaserade metoder kan brukas för att bedöma ett marknadsvärde såväl som det 

individuella avkastningsvärdet för en fastighet. Om det saknas relevanta jämförelseobjekt för att 

kunna använda ortsprismetoden så kan dessa metoder utnyttjas. 

 

Direktavkastningsmetoden grundas på evighetskapitalisering av ett normaliserat förstaårs 

driftnetto. Värdet är det normaliserade driftnettot år ett dividerat med den bedömda 

direktavkastningen. 

 

I diskonterings- kassaflödesmetoder beräknas nuvärdet för summan av driftnetton för en 

begränsad kalkylperiod och adderar ett uträknat nuvärde för det restvärde som finns vid 

kalkylperiodens slut. 

 

Produktionskostnadsmetoder bedömer marknadsvärdet utifrån nedlagda kostnader, alltså 

byggkostnader och markkostnader. 

 

Schabloniserade förfaranden vid värdering av fastighetsbestånd används vid värdering av större 

fastighetsbestånd där fastigheterna är likartade och behöver ha redovisning av värdet regelbundet. 

Då kan uppdragsgivaren ofta vara nöjd med en uppskattning av värdet, alltså en schablonmässig 

redovisning av värdet. För detta användes en rad förenklade modeller genom att bland annat 

samla de gemensamma förutsättningarna (Persson 2008) 

4.3 Köpeski l l ingskoef f i c i entmetod och fast ighets taxering 

I Sverige är K/T-metoden väl använd och det beror troligen på den höga standarden i 

fastighetstaxeringen.  

 

Viktigt att ta hänsyn till då denna metod nyttjas är att det till och med år 2003 var basvärden som 

räknades upp med prisutvecklingen i taxeringssystemet. Så från och med 2004 måste samma 

jämförelsetal användas för värderingsobjekt och jämförelseobjekt för tidigare ortsprismaterial 

(Persson 2008). 
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5. FÖSLAG TILL AVSKAFFANDE AV FASTIGHETSTAXERING 

5.1 Utredningen 

24 februari 2011 hade regeringen ett sammanträde där de beslutade angående en utredning av 

fastighetstaxeringen. Utredaren ska senast den 15 augusti 2012 komma med förslag på 

erforderliga författningsändringar angående förenkling eller avskaffning av fastighetstaxeringen 

(Finansdepartementet 2011). 

 

5.1.1 Användning av fastighetstaxering 

Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift är inte det enda som fastighetstaxeringen, och 

uppgifter som utgår från denna taxering, används till. Vid förvärv av tomträtter och fastigheter 

jämförs köpeskillingen med taxeringsvärdet för att beräkna en stämpelskatt som baseras på den 

högsta av dessa två. Detta har även betydelse för inkomstbeskattning då fastighetstaxeringen 

uppdelas efter byggnadstyp (Finansdepartementet 2011).  

 

Vid fördelning av ansvar för inteckningar som är tecknade gemensamt för flera fastigheter utgör 

taxeringsvärdet fastighetens värde (JB 6:10). Detta ger en bättre kontroll över 

ansvarsfördelningen och har alltså inget med skatt att göra (Finansdepartementet 2011). 

 

Även i Lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt 

tas begreppet fastighetstaxering upp. Lagen verkar för att vid ombildning till bostadsrätt eller 

kooperativ hyresrätt ge hyresgäster rätt att förvärva den fasta egendomen genom en förening. 

Denna rätt är begränsad till den fasta egendom som är taxerad som småhusenhet och 

hyreshusenhet. 

 

Likaså Lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället behandlar begreppet taxering. I 

denna lag krävs att bostadshusets taxeringsvärde är bestämt för att rätten ska gälla. 

 

Fastighetsregistrets del med taxeringsuppgifter innehåller taxeringsvärdet samt andra 

upplysningar som erhållits med hjälp av taxeringen. Dessa uppgifter används vid kreditgivning, i 

anknytning med fastighetsomsättning, vid skattekontroll, kreditupplysning, statistik, försäkringar 

och annat (Finansdepartementet 2011). 
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5.1.2 Utredningens syfte 

Utredningen syftar främst på att reda ut taxeringen vad gäller bostäder, alltså ska utredaren påvisa 

förutsättningarna för ett eventuellt avskaffande såväl som de följder det får för den kommunala 

fastighetsavgiften. Denne ska också noga undersöka om det kan göras förenklingar med det 

nuvarande taxeringssystemet om detta kvarstår och göra en teknisk granskning av denna 

författning.  

 

Vad avser fastighetsreglerna på annat än bostäder ska utredaren främst komma med förslag som 

krävs för lagstiftningens sammanhang och ordning. Även andra ändringar som berör 

fastighetstaxeringen ska föreslås.  

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att utredaren ska presentera författningsförslag och påvisa de 

konsekvenser som blir utöver det område som är författningsreglerat (Finansdepartementet 

2011). 

5.2 Krit ik mot den nuvarande fast ighets taxer ingen av bostäder 

Det finns många argument mot den nuvarande fastighetstaxeringen (Finansdepartementet 2011).  

 

Taxeringsvärdet kopplas till marknadsvärdet som bestäms främst med andra förutsättningar än de 

fastighetsägarna har kontroll över. De som redan äger fastigheter där priser stiger kan alltså få 

högre värden på sin fastighetstaxering utan att kunna påverka detta. Detta är speciellt ett problem 

för redan bofasta i fritidshusområden som kommit att bli tilldragande och i storstäder 

(Finansdepartementet 2011). 

 

Andra problem är bland annat det faktum att det faktiskt blir schabloniserade värden som inte 

reflekterar marknadsvärdet på individuella fastigheter: Detta bidrar framför allt till för höga, men 

dessutom för låga, taxeringsvärden. Fastighetstaxeringen bestäms som marknadsvärdet två år 

innan året för taxeringen och förbiser därmed snabba svängningar på marknaden 

(Finansdepartementet 2011). 

 

Efter införandet av fastighetsavgiften har fastighetstaxeringen fått en minskad betydelse för 

beskattning av bostäder, vilket vissa anser vara tillräckligt skäl för att avskaffa den. Det anses 

också öka möjligheterna att återinföra den beskattning av bostäder som tidigare nyttjades 

(Finansdepartementet 2011). 
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Om fastighetstaxeringen avskaffas påstår kritiker att det kan leda till att större offentliga 

finansiella besparingar kan göras (Finansdepartementet 2011). 

5.3 Hypoteser  – möj l iga konsekvenser  

Hur kommer värderingen att förändras? Sveriges taxeringsvärden är generellt sett bra, trots att 

många är väldigt missvisande. Detta kan bli ett stort problem vid värderingen, då den blir fel till 

följd av att taxeringen brister. Om det vid värderingen finns få jämförelseobjekt, kan en felaktig 

taxering bidra till en hög standardavvikelse. Det finns problem med metoderna att värdera utifrån 

en taxering eftersom denna är grundad på en värdering. Det leder sannolikt till att det försvinner 

en del information på vägen. Det vore bättre att skriva det värdet som taxeringen utgår från och 

använda detta värde som ett slags taxeringsvärde istället. Detta borde medföra att K/T-talet ska 

ligga runt 1,0 istället för 1,3. 

 

Det finns relativt många sätt att utföra en fastighetsvärdering. Även om fastighetstaxeringen 

skulle försvinna eller ändras går det att utföra bra värderingar. Det beror troligen också på om det 

är en erfaren värderare eller inte och om denne känner till marknaden. Eftersom värdering till viss 

del grundar sig på en fastighets taxeringsvärde, kommer fastighetsvärderingen att påverkas. K/T-

metoden kommer inte att vara användbar eftersom den baseras på köpeskillingen i förhållande till 

taxeringsvärdet. Värderingsmetoden kommer fasas ut och en metod som till större del är baserad 

på ortsprismaterial, såsom areametoden, kommer att användas i högre grad. Då en värdering 

utförs kommer värderare till större del se till hur priserna i omgivningen ser ut och beräkna 

värdet utifrån dessa med hänsyn till standard, läge, storlek och så vidare. Ett problem som 

uppstår med detta är att eftersom en taxering inte gjorts, finns inga standardpoäng att gå efter. 

Inte heller finns någon som helst uppfattning av värdet utöver köp som gjorts i omgivningen 

under den senaste tiden. Detta medför att alla värderare måste ha andra data som täcker in denna 

information. En värderare måste mer noggrant undersöka fastigheten som ska värderas och själv 

sätta ett mått på den standard just värderingsobjeket har.  En avskaffning av taxeringsvärdet 

kommer framförallt påverka värderingen av småhus, då det vid en värdering av storhus används 

mer avkastningskalkylbaserade metoder och vid värderingen inte läggs lika stor vikt vid 

taxeringsvärdet.  

 

Taxeringen har även gett en benchmark för fastighetsvärdena och det kan bli svårt att hitta någon 

bra ersättare. Om taxeringen skulle avskaffas, måste ändå ett värde på fastigheter kunna sättas. 

Logiken med ett taxeringsvärde i och med att det inte fastställer ett marknadsvärde, utan 75 % av 

marknadsvärdet två år innan nivååret kan ifrågasättas. Alla fastigheter kommer på något sätt att 
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värderas då staten behöver få in pengar från alla fastighetsägare på något sätt. Antagligen kommer 

fastigheter värderas utifrån marknadsvärdet och ett uppskattat marknadsvärde kommer fastställas 

istället för ett taxeringsvärde. Det kommer bli svårare att värdera fastigheter, eller fungera i 

princip på samma sätt som det gör i dagens läge, men processen och det uppskattade värdet 

kommer att få ett nytt namn.  

 

Fastighetsvärderare som gör värderingar kommer alltid att behövas inför försäljning. Om 

fastighetstaxeringen avskaffas kommer förfarandet bli mer komplicerat eftersom värderare då har 

ett mer sparsamt underlag. Därför kommer värderingsfirmor behöva utveckla sina befintliga 

system betydligt eftersom de i dagens läge använder sig av uppgifter från taxeringsregistret då de 

gör en värdering.  

 

Sammanfattningsvis är de centrala hypoteserna att taxeringsvärdet är lika viktigt för 

fastighetsvärderingen som de andra uppgifterna som finns i taxeringsregistret. Ifall 

fastighetstaxeringen försvinner kommer fastighetsvärderingen att bli svårare, framförallt innan ett 

nytt system för att samla all kringinformation från fastighetstaxeringen frambringats. K/T-

metoden kommer att försvinna helt, ingen ny ersättare för denna metod finns så det blir viktigare 

att använda sig av övriga metoder. 

 

 

6. EMPIRI  

För att se hur en eventuell avskaffning av fastighetstaxeringen skulle beröra fastighetsvärderarnas 

arbete har en intervjuundersökning genomförts. Intervjuerna består av sex huvudfrågor 

kategoriserade som fastighetstaxering, fastighetsvärdering, avskaffning av fastighetstaxering, 

positiva synpunkter på eventuell avskaffning, feltaxerade fastigheter samt ändring av dagens 

taxeringsmetod. Dessa kategorier omfattar också ett antal underfrågor.  

 

Intervjuerna utfördes under april månad 2011 med tre respondenter från två olika företag som 

arbetar med fastighetsvärdering. De medverkande är verksamma i två skilda regioner i Sverige, 

två i en större stad och en i en mindre stad. Bakgrundsinformation sändes i förväg ut via e-post 

till respondenterna för att de skulle få en god chans att förbereda sig inför frågesamtalen.  
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Alla frågor från intervjun redovisas i Bilaga 1. Nedan sammanställs respondenternas åsikter kring 

de frågor som står att finna i intervjun. Denna sammanställning är indelad efter de sex 

huvudfrågorna ur intervjun. 

6.1 Resul tatredovisning 

6.1.1 Hur tillämpas taxeringsvärdet vid en värdering? 

Vid en fastighetsvärdering har taxeringsvärdet i sig mindre betydelse än vad den övriga 

informationen av taxeringen har. Taxeringsvärdet används mer som en gallringsfunktion för att få 

fram ett bra ortsprismaterial. Det är även ett stöd för att få fram relationen mellan köpeskilling 

och taxeringsvärde. Detta K/T-tal ses mer som ett slags relationstal och brukas för att se om 

området verkar normalt samt att jämföra mot varandra för att se en ungefärlig nivå. Taxeringen 

används även som statistik över området. Särskilt viktigt är taxeringsuppgifterna när det inte finns 

en ägare med uppgifter, då fastigheten blivit utmätt eller liknande. De gånger taxeringsuppgifterna 

går att lita på är de till stor hjälp. För att veta om uppgifterna verkar relevanta måste en 

rimlighetsbedömning göras utifrån de fakta som finns.  

 

De uppgifter från taxeringsregistret värderare betraktar utöver taxeringsvärdet och som tenderar 

ha större betydelse är bland annat uppgifter om byggnadsår, tomtstorlek, planer som gäller, 

byggnadens storlek, boarea, biarea och huruvida fastigheten är strandnära eller inte. 

Respondenternas svar skilde sig åt då det i storstadsregionen förefaller vara mindre relevant med 

standardpoängen. I denna region granskar värderingsmannen den genomsnittliga 

standardpoängen som gäller i området för att få en indikation på standarden.  

 

En uppgift ur taxeringsregistret som utmärkte sig från de andra, var den om strandklassning:  

”Uppgiften om strandklassning i taxeringsregistret har stor betydelse för oss värderare eftersom vi inte behöver ha 

ett internt system för att klassa dessa. Det är viktigt att hitta relevant ortsprismaterial till strandklassade 

fastigheter eftersom vi inte kan jämföra dessa med fastigheter som inte är strandklassade. En fastighet som inte 

ligger nära vattnet är inte är jämförbar med en som är strandklassad även om dessa ligger inom samma område.” 

 

Taxeringsvärdet i sig har alltså tämligen liten betydelse vid en värdering och är på intet avseende 

avgörande, eftersom värderingen inte enbart bygger på detta. Det är dock bra för att få ett 

indikativt värde, men den slutgiltiga värderingen utgår från värderarens bedömning utifrån 

ortsprismaterialet. Om en värdering däremot ska ske separat för en byggnad på en tomt kan det 

vara ett viktigt hjälpmedel att ha fastighetstaxeringen som taxerar byggnad och mark var för sig. 
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Då en fastighet som inte har ett taxeringsvärde ska värderas går det ändå att göra en 

värdebedömning med hjälp av ortsprismaterialets taxeringsvärden samt en provtaxering på 

skatteverket. Detta visar på att taxeringsvärdet inte är avgörande men indikativt. I synnerhet på de 

marknader eller områden värderingsmannen inte är insatt i. Vid värderingar på dessa marknader 

har taxeringsvärdet tämligen stor betydelse.  

 

Ortsprismaterialet vid fastighetsvärderingen kommer bland annat från uppgifter ur 

taxeringsregistret. Det köps också in från diverse leverantörer av fastighetsprisstatistik. 

Storhusaffärer sker ofta som köp och försäljningar av bolag istället för fastigheter för att undvika 

en del skatter. Vid värdering av dessa är det viktigt att ha eget material för att veta värdet på 

fastigheten och inte på bolaget som sålts. 

 

Vid specialöverlåtelser av vissa fastigheter som är svåra att få fram ortsprismaterial till, exempelvis 

golfbanor, slott, herrgårdar och hästgårdar, noteras värderingen i ett internt register för att nyttja 

vid senare värderingar. 

 

Enligt respondenterna är det bra att ha uppgifter om taxeringen på objekt i området eftersom 

värderaren inte kan undersöka dessa närmre på insidan. Det är bra att ha så mycket uppgifter som 

möjligt om värderingsobjektet såväl som ortsprismaterialet. 

 

6.1.2 Hur går du tillväga vid en fastighetsvärdering? 

Vid en fastighetsvärdering bereds först med ett utdrag ur fastighetsregistret och även 

taxeringsuppgifter hämtas, sedan besöks fastigheten och ägaren intervjuas, därefter studeras 

statistik, bland annat om försäljningar, och slutligen användes den egna erfarenheten och 

personliga referenser. För att se om värderingen verkar rimlig tas en fördelningskurva fram. Efter 

detta kan värderingen erfordra justering med rådande prisutveckling. Detta ortsprismaterials 

köpeskillingar normeras till värdetidpunkten. Därefter räknas K/T-talet, kvadratmeter per 

värdearea och köpeskillingen för värderingsobjektet ut.  

 

Vid värdering av småhus brukas ortsprismetoden. I de fall det finns få relevanta köp i 

värderingsobjektets närhet används ett större område som väljs efter egna erfarenheter. När 

storhus värderas tillämpas ortsprismetoden såväl som avkastningskalkylbaserade metoder. En 

central del är att ta reda på vilka hyresrabatter som finns och varför, vilka hyresgäster som ska 

flytta samt andra attribut som är unika för fastigheten. Historiken för fastigheten spelar också en 
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viktig roll vid värderingen. I områden där de egna erfarenheterna kring direktavkastningskrav och 

andra nyckeltal inte räcker till hjälper det mycket att ha ett eget kontaktnät, framförallt med 

banker och bostadsföretag på orten.  

 

K/T-metoden används väldigt lite för att det säger så lite egentligen, det är då viktigare att tänka 

ett steg längre som värderare. Taxeringsvärdet bör inte avvika för mycket från marknadsvärdets 

kurva vid K/T-metoden. K/T-talets viktigaste funktion är vid normering av köp för att få fram 

en priskurva för prisutvecklingen. I dessa prisutvecklingskurvor ska K/T-talet helst ha ett värde 

mellan 1,0 och 3,0 för att gallra bort de mest missvisande taxeringsvärdena. Ju äldre det senaste 

köpet är, desto mindre användbar är K/T-metoden eftersom marknaden ofta förändras mycket 

på några få år. Om taxeringen skulle avskaffas, blir det svårt att följa prisutvecklingen eftersom 

det inte skulle finnas något lämpligt förfaringssätt att ställa alla köpeskillingar i relation till 

varandra. 

 

6.1.3 Hur skulle ditt arbete påverkas om taxeringen avskaffades? 

Utifrån värderingsobjektets perspektiv skulle inte själva värderingsarbetet påverkas om 

fastighetstaxeringen avskaffades, men oftast är den enda informationskällan för 

jämförelseobjekten från taxeringen. Däremot skulle arbetet för värderare bli svårare och ta 

mycket längre tid än tidigare. Orsaken till denna skillnad skulle inte vara för att taxeringsvärdet 

försvinner utan huruvida de data som finns i taxeringsregistret skulle försvinna. Värderaren skulle 

endast se vilka fastigheter som är överlåtna och till vilken köpeskilling, inte ytterligare information 

om ortsprismaterialet. Att söka de data som behövs på andra sätt kan vara tidskrävande, då 

speciellt om det inte finns tillgång till passande register via internet.  

 

Ytterligare konsekvenser en eventuell avskaffning skulle kunna tänkas få för värderingen är att 

det skulle bli svårare att bedöma rimligheten för värderingen, det skulle bli svårare att hitta 

referensmaterial. Taxeringen ger värderaren uppskattning om ett ungefärligt värde eftersom 

taxeringsvärdena är relativt korrekta, även om det ibland slår fel. Det skulle som tidigare nämnt 

även göra att svårigheterna ökar kring värdering av mark och byggnad var för sig på en fastighet. 

 

Eventuella andra kategorier av företag som skulle få konsekvenser på grund av avskaffningen är 

banker, eftersom K/T-talet inte får överskrida ett visst tal vid utlåning. Det skulle även övergå till 

en försämrad kontroll för hela marknaden eftersom denna är uppbyggd kring taxeringsvärdet. 

Detta gäller inte bara för värderare utan även för köpare som är intresserade av att köpa 
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fastigheter. Taxeringsvärdet ger även fastighetsägare en medvetenhet på marknaden. En god 

marknad råder om alla har så mycket information som möjligt. 

 

6.1.4 Skulle avskaffandet av taxeringen kunna förbättra ert arbete som värderare? 

Avskaffandet av fastighetstaxeringen skulle möjligen kunna förbättra värderares arbete på lång 

sikt genom att data ändå skulle kunna samlas in, men det kanske skulle bli billigare om det fanns 

samlat hos någon som redan idag säljer annan data. Det kan underlätta för värderaren att endast 

betala för ett abonnemang då det är den största utgiften värderare har. I nuläget kostar det mellan 

20 - 40 kr att hämta information om enstaka fastigheter om det görs med ett mellanled. Köps 

informationen direkt från lantmäteriet blir den dyrare, även då värderingsfirmor går ihop för att 

få köpa det billigare. Antagligen kommer vissa aktörer på marknaden utveckla system liknande de 

som finns för dagens bostadsrätter. Dessa utgår från ett ortsprismaterial som inte kommer från 

en central styrning, utan uppstår genom samarbete med fastighetsmäklare som anmäler uppgifter. 

I och med detta skulle mäklare få en allt viktigare funktion. Enligt respondenterna i den större 

regionen är det inte bra att lägga för mycket vikt vid mäklarens angivelser då de kan vara partiska. 

Detta eftersom det kan tänkas att dessa vill att marknaden ska styras åt ett visst håll.  

 

De som skulle ha mest att vinna på att taxeringen ändrades till att dagens marknadsvärde skulle 

framgå istället för det nuvarande systemet med 75 % av marknadsvärdet för två år sedan, är de 

internetsidor och andra företag som räknar ut värdet automatiskt efter att kunden fyllt i specifika 

uppgifter. Staten borde inte vara de som bedömer ett marknadsvärde idag, då detta skulle 

innebära för mycket spekulation. Det är lättare för dem att bedöma efter prisstatistik som redan 

finns, alltså den från två år sedan. Troligtvis skulle en sådan metod bli mer teoretisk än praktisk 

och slå fel, då det är enklare att se tillbaka än att se hur läget på marknaden är idag. Hänsyn måste 

tas till hur stora värdeområden som avses räknas upp, alla kan inte räknas upp lika mycket då 

marknaden ser olika ut i olika regioner.  

 

6.1.5 Med tanke på att många fastigheter blir felaktigt värderade i taxeringsprocessen, hur hanterar du detta vid 

en värdering? 

Värdeområden kan i taxeringsprocessen få ett nedjusterat värde jämfört med omkringliggande 

värdeområden, även där det egentligen inte borde vara sådan stor skillnad i fråga om pris. Detta 

kan leda till att fastigheter inom det nedjusterade området får för lågt värde sett till K/T-talet.  
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En värderare måste dock vara uppmärksam på om det är något som indikerar att 

värderingsobjektet fått ett felaktigt taxeringsvärde. Många gånger kan detta vara till följd av att 

storleken på huset är uppgifter som fastighetsägaren skickar in till skatteverket och dessa kan vara 

inkorrekta. 

 

Felaktigt taxerade fastigheter hanteras i värderingsprocessen genom erfarenhet. Istället för att 

använda sig av de värdeområden som finns vid en värdering kan det ge mer betydelse att bedöma 

geografiskt. En erfaren värderare tar hänsyn till skillnader i fastigheter som en schabloniserad 

metod som fastighetstaxeringen inte kan.  

 

6.1.6 Tror du att förminskade riktvärdeområden och uppräkning av äldre köp skulle vara bättre än dagens 

metod där man slår ihop större värdeområden? 

Att förminska riktvärdeområdena och räkna upp gamla köp skulle vara sämre än dagens metod 

eftersom det är bättre att få ren data att analysera och använda enligt egna önskemål, än att 

analyser och uppräkning redan är gjorda. Det är viktigt att vid en värdering ha kontroll över vilka 

dataändringar som gjorts. Värderare vill inte få för grova data som är uppräknade med ett index 

som gäller ett för stort värdeområde eller liknande, utan få räkna upp det med index efter ett 

område som är självvalt. Förvisso skulle det dock vara bra om datan var mer precis, men det får 

inte bli en ren matematisk process för då kommer det att slå fel.  

6.2 Analys och to lkning av resul tat  

Standardpoäng förefaller brukas i olika grad beroende på hur stor regionen är. I Stockholm 

används denna uppgift inte särskilt mycket, även om dessa kan ge indikation om fastigheten fått 

ett för högt eller lågt taxeringsvärde medan det i glesbygd används i högre grad. Eftersom 

standardpoängen är inräknade i det pris som betalas för en fastighet, blir det inte lönt att göra 

förbättringar efter ett köp av en fastighet där marknadsvärdet är lägre. Detta för att 

marknadsvärdet inte ökar i relation till förbättringsutgifterna. 

 

Om taxeringen avskaffas skulle arbetet för värderare försvåras och en värdering skulle ta längre 

tid än innan. Eftersom värderaren endast har tillgång till värderingsobjektet och inte kan se 

insidan på ortsprisobjekten, hämtas uppgifter om detta från taxeringsregistret. Om en värderare 

inte skulle kunna hämta uppgifter från taxeringsregistret, skulle dessa uppgifter behöva erhållas 

från annat håll. Detta tror vi kan leda till att företag som innehar ett register över dessa attribut 

och säljer denna information vidare till värderare kommer att öka. Problemet med detta är hur 
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uppgifterna ska samlas in. Vi tror att fastighetsmäklare kommer att få en större roll i och med 

detta. Att fastighetsmäklare kommer att rapportera dessa uppgifter vidare till företagen. Det kan 

tänkas att fastighetsmäklare vill styra marknaden åt ett visst håll och då blir dessa uppgifter 

mindre tillförlitliga än om en myndighet skulle tillhandahålla uppgifter om fastigheterna. Vidare 

skulle arbetet för en värderare kompliceras i den mening att det skulle bli svårare att bedöma hur 

rimlig värderingen är eftersom taxeringsvärdet inte längre kan fungera som en kontrollfunktion. 

Vi tror inte att utfallet av en värdering kommer avvika till större del än i dag då en bra värderare 

kan utföra en fastighetsvärdering utan att basera den på taxeringsvärdet. Inte enbart värderare 

skulle beröras av en avskaffning av taxeringsvärdet utan även småhusmarknaden skulle påverkas 

då den till hög grad är uppbyggd kring taxeringsvärden.  

 

Hypoteserna vi ställde upp stämde till viss del. Enligt empirin verkar dock den första hypotesen 

vara inkorrekt då taxeringsuppgifterna har större betydelse vid en värdering än taxeringsvärdena 

allena. K/T-talet används mer som hjälpmedel för att få härledelse till ungefär vad 

marknadsvärdet borde uppgå till samt vilka jämförelseobjekt som verkar relevanta att jämföra 

värderingsobjektet med vilket vi inte antog. K/T-metoden används inte heller i den utsträckning 

vi förmodade utan mer för att se ett ungefärligt slutvärde snarare än att fastighetsvärderare 

utnyttjar det slutliga värdet av denna metod till ett värderingsutlåtande. K/T-talet används oftast 

för att få fram en prisutvecklingskurva och som ett relationstal och inte så mycket för själva 

värderingen som vår hypotes var.  

 

Uppgifterna från fastighetstaxeringen verkar vara extra viktiga i de fall då det inte finns en ägare 

för fastigheten och denna information skulle kunna bli svår att samla in på annat sätt. Vid 

värdering på en marknad som värderaren inte är insatt i är taxeringsvärdet viktigare än annars för 

att det ger en antydan om var marknadsvärdet bör hamna. Detta borde alltså medföra att ifall 

taxeringen avskaffades skulle det bli svårare för värderarna att arbeta på marknader som de inte är 

välunderrättade om. 

 

Taxeringsvärdet kan spela en stor roll i de fall byggnad och mark ska värderas var för sig och 

detta tror vi kan bli svårt att skapa en ny metod för. Arbetet med dessa speciella värderingar 

skulle avsevärt försvåras. 

 

Även för att se jämförelseobjektens attribut används taxeringuppgifter, eftersom värderarna inte 

kan gå in och betrakta dessa närmre. Attributen är viktiga att ha kännedom om för att bättre 
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kunna se de likheter och de skillnader som finns fastigheterna emellan. Det skulle bli svårt att ta 

reda på dessa uppgifter på annat sätt, det går i sådana fall att göra ett eget register över de 

fastigheter som värderarna granskat interiören på. Då fastigheter har en låg omsättningsgrad och 

därmed värderas sällan, blir det problematiskt att upprätta ett sådant system. 

 

Att se på hur värdering sker av fastigheter utan taxeringsvärde idag ger en indikation över hur 

arbetet eventuellt kan se ut i framtiden. Det som dock motsäger detta är att fastighetsvärderare i 

dessa fall komparerar med jämförelseobjektens taxeringsvärde och även en provtaxering. Om 

fastighetstaxeringen avskaffas skulle detta också försvåras, trots att de inte har ett taxeringsvärde i 

dagsläget. Feltaxerade fastigheter förefaller inte ha stor betydelse för värderingen, då en värderare 

kan uppmärksamma detta. Vi tror inte att detta påverkar värdebedömningen avsevärt eftersom 

värderaren utgår från egna erfarenheter.   

 

Taxeringsvärdena borde sammanfattningsvis, utifrån de svar vi fått i de intervjuer som hållits, 

enbart användas vägledande för att få ett indikativt värde. Det borde inte heller vara statens 

uppgift att göra mer noggranna värderingar än de fastighetstaxeringar de utför i dagsläget. Det är 

bättre att de har en vägledande roll och inte spekulerar alltför mycket. Ifall privata aktörer skulle 

få ett större inflytande vad gäller uppgifter om attribut för fastigheter skulle värderingen bli mer 

osäker än vad den är nu när staten handhar dessa uppgifter. Taxeringens sanningshalt kan ibland 

diskuteras, men i det stora hela fungerar det och ger ett tämligen bra underlag för 

fastighetsvärderare, även om det aldrig är avgörande för den slutgiltiga bedömningen av 

marknadsvärdet. 

 

 

7. SLUTSATS 

Genom intervjuerna har vi fått svar på våra frågor, men det är endast framtiden som kan utvisa 

hur en avskaffning av fastighetstaxeringen påverkar värderingen. Det kan konstateras att om 

taxeringen avskaffas kommer värderingsarbetet kompliceras. Fastighetsvärderare har viss 

användning av fastighetstaxeringen, i synnerhet uppgifterna om fastigheters attribut. Detta 

innebär att en avskaffning av fastighetstaxeringen skulle göra arbetet för dessa mer ansträngande, 

åtminstone innan ett ersättande system upprättats. De fastighetsvärderare som intervjuats har gått 

till väga på liknande sätt vid värdering och på frågorna om användningen av 

fastighetstaxeringsuppgifter vid en värdering har vi av respondenterna fått snarlika upplysningar. 

Om fastighetstaxeringen skulle avskaffas skulle antagligen företag som säljer dessa uppgifter dyka 
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upp på marknaden och detta skulle leda till större osäkerhet då staten, som är opartiska, inte 

längre samlar in dessa.  

 

Då K/T-metoden används i väldigt begränsad utsträckning verkar det inte finnas ett behov av en 

ny värderingsmetod att ersätta denna med. Skulle det ändras så att taxering blir ett rent 

marknadsvärde så skulle K/T-metoden kunna användas ändå, fast värdet skulle då hamna kring 

1,0.  

7.1 Avslutande diskuss ion 

Vi trodde K/T-metoden skulle försvinna helt, eftersom denna metod bygger på taxeringsvärdet. 

Detta ansåg vi skulle leda till att andra metoder skulle få större betydelse. I inledningen av arbetet 

förmodade vi att K/T-metoden hade större betydelse vid värderingen av fastigheter än vad den i 

själva verket har. Eftersom så inte var fallet skulle fastighetsvärderingen inte påverkas i lika hög 

grad som vi initialt trodde. 

Vi presumerade att taxeringsvärdet var lika viktigt för fastighetsvärderingen som de andra 

uppgifterna som finns i taxeringsregistret. Detta visade sig vara fel, då uppgifterna från 

taxeringsregister är viktigare än taxeringsvärdet självt.  

En teori vi hade var att en avskaffning av taxeringsvärdet framförallt skulle påverka värderingen 

av småhus, då det vid en värdering av storhus används mer avkastningskalkylbaserade metoder 

och inte läggs lika stor vikt vid taxeringsvärdet. Detta visade sig stämma vid intervjuerna. 

Empirin visar att det vid ett eventuellt avskaffande av fastighetstaxeringen skulle finnas ett behov 

av ett nytt system för att samla de uppgifter som i dagsläget fås fram utifrån fastighetsregistret. Vi 

förmodade att alla värderingsfirmor skulle behöva utveckla sina befintliga system betydligt 

eftersom de använder sig av uppgifter från taxeringsregistret då de gör en värdering. Efter 

intervjuerna framkom att företag som säljer ortsprismaterial med största sannolikhet skulle 

etablera sig på marknaden. Vi tror att det finns både för- och nackdelar med detta. Fördelar för 

värderingsfirmorna, då de inte behöver ha dyra interna system för att inneha dessa uppgifter och 

nackdelarna är att dessa företag inte skulle vara helt opartiska. Vi har dock valt att inte fokusera 

på hur ett sådant system kan utformas. Det vore intressant att i fortsatta studier konstruera en 

fungerande modell för detta ändamål.  

Det återstår att se om lagförslaget kommer att gå igenom eller inte, men om det träder i kraft kan 

det bli nödvändigt att utreda ytterligare konsekvenser detta skulle få. Detta skulle då kunna ske 

delvis med hjälp av upplysningar från utredningen som framställs inför lagförslaget. 
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Att fokusera mer på fastighetsbelåning hade varit intressant då fastighetsvärdering och K/T-talet 

påverkar även detta. Vi tror att vidare studier med högre fokus på denna fråga är något som 

kommer att efterfrågas vid det möjliga avskaffandet av taxeringen.  
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Bilaga 1 
 
 

Intervjufrågor 
 
 
1 Hur tillämpas taxeringsvärdet vid en värdering? 
 
 1:1 Hur stor betydelse har taxeringsvärdet för en värdering? 
 

1:2 Använder ni er av andra uppgifter ur taxeringsregistret än taxeringsvärdet? 
 
1:3 Hur får ni fram ortsprismaterialet vid en värdering? 

   
1:3:1 Om ni använder er av eget ortsprismaterial, vilka egenskapsuppgifter 
använder ni och hur samlas dessa in?  
 

 
2 Hur går du till väga vid en fastighetsvärdering? 
 
 2:1 Vilka metoder använder du dig av när du gör en fastighetsvärdering? 
  

2:2 Hur använder du dig av köpeskillingskoefficientmetoden (K/T metoden)? Till hur 
stor del? 
 

 
3 Hur skulle ditt arbete påverkas om taxeringen avskaffades? 
  

3:1 Vad tror du att en eventuell avskaffning skulle få för ytterligare konsekvenser? 
 
 

4 Skulle avskaffandet av taxeringen kunna förbättra ert arbete som värderare? 
  

4:1 Om man skulle spegla marknadsvärdet istället för 75 % av marknadsvärdet två år 
innan taxeringen, skulle detta då ge en bättre användbarhet? 
 

 
5 Med tanke på att många fastigheter blir felaktigt värderade i taxeringsprocessen, hur 
hanterar du detta vid en värdering? 
  

5:1 Hur kan taxeringen förbättras för att undvika dessa fel? 
 
 
6 Tror du att förminskade riktvärdeområden och uppräkning av äldre köp skulle vara 
bättre än dagens metod där man slår ihop större värdeområden? 
 
 
 


