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Sammanfattning  

  

  Titel: Fastighetsbildning genom avstyckning 
- En källa till värdestegring för fastighetsägare 

Författare Hedvig Mathisson 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 73 
Handledare Henry Gonza Muyingo 
Nyckelord Fastighetsbildning genom avstyckning 
   

 
En fastighetsägare bör dels ta hänsyn till juridiska och dels ekonomiska aspekter då denne skall 
undersöka möjligheter till värdestegring av sin tomtmark genom en avstyckning. Detaljplanen, 
som kommunen ansvara för, är den främsta faktorn som skall tas i beaktning vid förändring av 
markanvändning och utgör därmed en nyckelroll i en avstyckning. Genom att det är kommunen 
som reglerar de förutsättningarna som styr en ombildning av fastighetsstrukturen befinner de sig i 
en maktposition gentemot fastighetsägaren. Om ett område inte täcks av en detaljplan är det upp 
till lantmätaren att avgöra om en ansökan om avstyckning skall beviljas eller ej.  
 
Värdestegringen av mark vid en avstyckning påverkas främst av antalet byggrätter som 
fastighetsägaren kan erhålla på tomten. Detta innebär att det är den värdebärande faktorn, 
tomtens area, som fastighetsägaren i viss mån kan påverka för att skapa värde.  
 
Den slutgiltiga köpeskillingen baseras på intressenterna till objektet och deras betalningsförmåga. 
De intressenter som ser den största nytta med tomten är också dem som kommer att vara de 
mest betalningsvilliga. Därför bör man inför en försäljning definiera vilka de potentiella köparna 
är och deras betalningsförmåga för att vidare kunna avgöra huruvida en avstyckning, utifrån en 
lönsamhetsbedömning, bör genomföras eller ej. 
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Abstract  
  

  Title: Subdividing real property 
- A source for the property owner to increase the value of 
their land 

Authors Hedvig Mathisson 
Department Department of Real Estate and Construction Management  
Thesis number 73 
Supervisor Henry Gonza Muyingo 
Keywords Real Estate, Construction etc. 
   
 
This essay is focusing on the possibilities, from a property owner’s perspective, to increase value 
of a property through a subdivision. It has been found that both economical and legal 
perspectives need to be taken in to consideration when dividing land. Also, this needs to be 
considered when the owner investigates the possibilities to maximize profit at the point of selling. 
The local authorities have a vast impact on the developing plans and the structure of the 
properties. In the case of absence of a detailed plan, it is the surveyor who has the authority to 
grant permission for the subdivision.  
 
The value of a large property can be increased by dividing it into smaller plots. The number of 
plots that will be profitable depends on the number of building permissions the owner can obtain 
based on the original area. A property that has no legal permission to be settled has no real value. 
The consequences that follow from this are that private building companies are generally 
interested in properties that are not regulated by a detailed plan. They rather wish to be the actor 
who increases the value.  
 
Maximized profit is obtained when the potential buyers are financially strong. Different types of 
buyers with different interest in the land can see different potentials in the land. Therefore the 
price of the object that the buyers are willing to pay can vary widely. This makes it vital to define 
and survey the best potential buyer who can possibly offer the highest price before the property 
owner goes through with the sale.  
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Förord 

Denna kandidatuppsats är skriven under våren 2011 vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
Uppsatsen ingår i en del av civilingenjörsutbildningen på samhällsbyggnadsprogrammet med 
inriktning bygg- och fastighetsekonomi.  
 
Grundidén till arbetet uppstod i samband med att jag personligen stod inför en eventuell 
försäljning av en styckningsbar villatomt belägen i Stockholmsområdet. Det var då det skapades 
en nyfikenhet hos mig att undersöka huruvida det dels fanns någon möjlighet att stycka upp 
tomten i mindre enheter och dels om detta skulle bli lönsamt vid en försäljning.  
 
Jag vill rikta ett stor tack till alla de personer som bidragit med värdefull information och tips 
under arbetets gång och även till min handledar Henry Gonza Muyingo för all den betydelsefulla 
vägledningen som jag fått.  

 
 
 
Stockholm, maj 2011 

 

Hedvig Mathisson 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 
All mark i Sverige är indelad i fastigheter1. Fastighetsmönstret står under en kontinuerlig 
förändrig och är starkt förenligt med samhällsutvecklingen. I takt med att invånarantalet ökar i 
tillväxtregionerna stiger efterfrågan på bostäder. Detta behov täcks genom ny fastighetsbildning, 
dels genom att nya områden tas i anspråk för bebyggelse och dels genom förtätning av redan 
befintlig bebyggelse2. 
 
I storstadsregioner finns det gott om äldre villa– och fritidsområden där marken är indelad i 
relativt stora tomter, tomter vars storlek inte längre passar in i 2000-talets fastighetsstruktur. 
Därför är det vanligt förekommande att kommuner upprättar nya planer som är anpassat till en 
tätare bebyggelse. Förfarandet vid förtätning av befintlig bebyggelse är en komplex process 
eftersom den involverar många fastighetsägare och det är diverse restriktioner som skall tas i 
beaktning3.  
 
Enskilda fastighetsägare som innehar dessa stora tomter besitter en stor förmögenhet eftersom 
att tomtmark bär stora värden. Ett värde som inte är konstant utan påverkas av ett antal faktorer. 
Det faktum att det finns potential till värdestegring av mark gör att det finns ett intresse hos 
fastighetsägare att påverka och tillgodogöra sig värdeökningen.  

 
1.2  Syfte  
Syftet med detta arbete är att klargöra hur utformningen och egenskaperna hos en tomtmark står 
i relation till dess marknadsvärde. Arbetet skall, genom att ta hänsyn till de juridiska aspekterna 
som reglerar markanvändning, undersöka huruvida en tomtmarks marknadsvärde ändras i och 
med att fastighetsägaren styckar upp den i mindre enheter. Dessutom kommer arbetet att 
kartlägga diverse byggherrars betalningsvilja för tomtmark och incitament till deras markförvärv. 
 
Arbetet kommer dels att beskriva hur fastighetsägare rent praktiskt ska gå tillväga vid en 
avstyckning för att därefter genom en hypotetisk fallstudie göra en jämförelse i lönsamheten 
mellan en försäljning av en stor tomt med en försäljning av samma tomt fast avstyckad i mindre 
enheter. Studien skall även utreda huruvida marknadsvärdet beror på köparens incitament till 
förvärvet. För att kunna svara på dessa frågor skall det undersökas om ett byggföretag som köper 
tomten med åtanken om en exploatering är mer betalningsvillig än en privatperson som skall 
uppföra en byggnad eller än kommunen som kan tänkas använda marken till ett annat ändamål 
än boende.   
 

                                                 
1
 1 kap 1§ JB 

2
 Svenska Dagbladet(2011) 

3 Carlsson P, (1984) 
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Frågeställningar 
 Vilka är de juridiska förutsättningarna för att en fastighetsägare ska få stycka av sin tomt? 

 Vilka befogenheter och incitament har diverse byggherrar att påverka värdestegring av 
tomtmark? 

 Vad baseras en vinstmodell på vid en exploatering ? 

 Vilka är de potentiella köparna till tomtmark? 

 Vilka faktorer påverkar en tomts marknadsvärde? 

1.3 Avgränsningar  
Arbetet avgränsas till att studera avstyckningar i storstadsregioner där det råder en större 
efterfrågan än tillgång. Analysen utgår från de ekonomiska förutsättningarna som råder i 
skrivande stund, dvs. våren 2011. I fallstudien kommer enbart marknadsvärdena att uppskattas. 
De kostnader som en markexploatering innebär för fastighetsägaren kommer det endast att föras 
ett resonemang kring. 

1.4 Disposition 
Arbetet är uppdelat i två huvuddelar. Den första delen behandlar de juridiska och ekonomiska 
aspekterna vid en avstyckning och markförvärv. Denna del klargör innebörden av 
markexploatering och presenterar potentiella byggherrar och deras incitament till förtätning. 
Vidare redogörs de juridiska aspekterna och förfarandet vid en avstyckning. Den ekonomiska 
delen förklarar begreppet marknadsvärde, hur en vinstmodell är utformad samt tillvägagångssättet 
vid bedömning av en tomtmarks marknadsvärde.  
 
Den informationen som redogörs i den första delen ligger till grund för den andra delen då en 
hypotetisk fallstudie genomförs. Studien baseras på en stor tomtmark i Stockholmsregionen som 
pågrund av sin stora area har potential till ett styckas upp i mindre tomter. Fem alternativa 
försäljningar presenteras. Alternativen varierar genom att olika tomtstorlekar säljs till olika 
kundgrupper. En bedömning av vart och ett av alternativens lönsamhet för fastighetsägaren vid 
en försäljning genomförs. Resultatet analyseras därefter och en slutsats presenteras. 

 
 
2. Metod 
 

2.1 Inledningsfas 
Detta arbete är en undersökande process som är indelad i olika etapper. För att kunna sätta upp 
riktlinjer efter vilka arbetet skulle utföras enligt, påbörjades processen med en litteratursökning.  
Därefter kunde de möjligheter, svårigheter samt hinder som eventuellt kunde påträffas under 
arbetets gång klargöras och bli avgörande i beslutet om var fokuset i arbetet skulle ligga och för 
att konkretisera arbetsgången.   
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2.2 Insamling av data 
En strategisk och målinriktad informationssökning har genomförts för att reda ut frågetecken 
kring avstyckning, lagstiftning, diverse mark intressenter etc. Källorna har kritiskt granskats innan 
de används i arbetet.  
 

2.3 Fallstudie 
För att undersöka de möjligheter till värdestegring som uppstår i och med en avstyckning 
genomförde jag en hypotetisk fallstudie. Studien baseras på en relativt stor tomt som skulle 
styckas upp på olika sätt i mindre tomter med beaktning av den aktuella lagregleringen. En stor 
del av studien baseras på intervjuer som har genomförts med lantmäterienheten, 
stadsbyggnadskontoret samt miljöenheten hos Nacka kommun för att därigenom erhålla aktuell 
information rörande reglering av tomtens möjliga utformning.  
 
Bedömning av marknadsvärdet på styckningslotterna är baserad på information erhållen från 
Booli. Booli är en sökmotor för fastigheter som grundades för tre år sedan. Internettjänsten 
erbjuder användaren att göra specifika sökningar på bl.a. fastighetsöverlåtelser. Genom att ange 
ett antal parametrar som man önskar att objekten skall ha gallrar sökmotorn fram objekt som 
överensstämmer med parametrarna. Booli har alla lagfarter som publicerats de senaste tre åren4. 
För att komplettera med information på de objekten där uppgifter saknades har Lantmäteri,- kart 
och mättjänst används. 
 
Dessutom har en intervju genomförts med en projektledare på Småa Hus för att undersöka vad 
ett fastighetsbolag anser vara attraktiv mark för deras verksamhet. Utifrån ett flygfoto över 
fastigheten samt en objektbeskrivning uppskattade han vad företaget skulle kunna tänkas betala 
för tomten. Smås Hus är ett medelstortföretag med ca 60 anställda. De är bl.a. aktiva i Nacka. 
 
En fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka har kontaktats. Genom mäklarens 
bedömning av hur efterfrågan varierar med tomtstorlek har slutsatser kunnat dras hur efterfrågan 
påverkar tomtens marknadsvärde. Mäklaren har dessutom gjort en uppskattning, utifrån ett 
flygfoto på tomten samt objektsbeskrivning, av marknadsvärdet på de tomter där ett värde ej 
kunde bedömas med hjälp av en värderingsmetod.     
 
 

3. Förändring av markanvändning 
Avstyckning av en tomtmark innebär att de nya fastigheterna måste förses med teknisk 
infrastruktur så att de blir funktionella. Omgivningen runt omkring de nya fastigheterna måste 
anpassas efter de nya förutsättningarna som en förändrad fastighetsstruktur skapar. Detta är ett 
omfattande arbete och ska ledas av fastighetsägaren. 
 

3.1 Förtätning 
Förtätning innebär att man skapar en bebyggelse med en högre tätningsgrad än den befintliga 
dvs. tomter styckas av i mindre enheter.  Detta förfarande bli allt mer aktuellt i 
storstadsregionerna då det sker en kontinuerlig ökning av invånarantalet vilket leder till ökad 
efterfrågan på bostäder. Eftersom att mark är en begränsad tillgång och eftersom att den mest 
attraktiva marken redan är bebyggd är en lösningen för att möta efterfrågan att bygga tätare. Den 

                                                 
4
 Intervju 6 
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pågående förtätningen sker i innerstadskvarter, industriområden samt äldre villa- och 
fritidsbebyggelse.  

 
3.1.1. Förtätning i villa- och fritidsbebyggelse 
Förtätning inom befintliga områden uppvisar en helt annan komplexitet än nyexploatering av 
orörd mark.5 En exploatering inom en befintlig bebyggelse innebär att förändringen berör många 
fastighetsägare. Ju fler fastighetsägare som är involverade desto fler åsikter att ta hänsyn till och 
desto fler motstridiga intressen är det som skall sammanvävas. Därför krävs det att en byggherre 
leder en exploatering med stor eftertanke och hänsynstagande.  
 
Fördelen med denna typ av exploatering är att byggherren kan dra nytta av den befintliga 
infrastrukturen, vilket innebär mindre kostnader för exploatören. 
 

3.2 Markexploatering 
Begreppet markexploatering syftar till processen från det att idén om ändrar markanvändning 
uppstår till det att marken är indelad i tomter och en byggnation kan påbörjas6. Exploateringen 
delas in i två huvudsakliga skeden, nämligen planläggning och projektering. Planläggning innebär 
att med stöd från kommunen fastställa de nya fastighetsgränserna, vilket resulterar i en förändrad 
fastighetsstruktur. Det andra skedet är projektering och innebär att marken anpassas till den 
påtänkta byggnationen.  
 
Varje enskild markexploatering är ett unikt förfarande. Detta beror på att all tomtmark utgörs av 
en individuell kombination av egenskaper samt att förfarandet utförs av olika kategorier av 
byggherrar med alla olika förutsättningar. Deras förutsättningar till att genomföra 
markexploateringen baseras på att de har olika kunskaper och kontakter inom branschen. Därför 
kommer deras utgångspunkt inför markexploateringen att variera och påverka 
exploateringskostnader och resultatet7.   
 

3.3  Varför markexploatering? 
En markexploatering kan genomföras av diverse syften. En anledning är önskan om att 
effektivisera markanvändningen vilket innebär att marken är känd. Dock anses den inte vara 
optimalt utnyttjad.   
 
Ett annat syfte till exploatering är att tillfredställa ett behov som finns. I detta fall ingår sökandet 
av lämplig mark som en del i processen8. 
 

                                                 
5
  Carlsson, P(1984) 

6
 Kalbro.T(1988) 

7
  Carlsson,P(1984) 

8
 Julstd.B(2005) 
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3.4 Byggherre 
Huvudmannaskapet vid en markexploatering varierar. Byggherren kan antingen vara en enskild 
eller juridisk person. Det är byggherren som leder och planerar markexploatering och bär 
ansvaret att detta sker i enlighet med lagen och de bestämmelser som reglerar markanvändningen. 
Därför krävs det att byggherren besitter omfattande kunskaper inom juridiska, ekonomiska och 
tekniska områden. Incitamenten till en markexploatering skiljer sig åt mellan olika kategorier av 
byggherrar.      
  

3.4.1 Privatperson 
En privatperson genomför en markexploatering pågrund av han anser att han personligen drar en 
större nytta av att stycka av tomten till försäljning än den nytta marken bidrar med i sitt befintliga 
skick. I de flesta fall grundar sig detta förfarande i den ekonomiska fördelen en försäljning 
innebär för fastighetsägaren. 

 
3.4.2 Privat byggföretag 
Ett privat byggföretag är vinstdrivande. De genomför ett så kallade strategiska markförvärv som 
grundar sig på en förhoppning om att tillgodogöra sig värdestegringen en markexploatering skulle 
generera. Därför är ett byggföretag främst intresserade av mark som täcks av en översiktsplan 
som medger bostäder, eftersom det är i samband med antagandet av en detaljplan som marken 
får ett reellt värde9.  
 

3.4.3 Kommunen 
Kommunen har till huvuduppgift att uppfylla de behov som finns inom dess geografiska ansvars 
område. De skall förse invånarna med boende, skolor, äldrevård, fritidsgård, fungerande vägnät 
etc. Om kommunen hittar mark som den önskar att bebygga har de valmöjlighet att antingen 
själva agera som byggherrar eller att överlåta uppdraget till ett allmännyttigt bolag eller till ett 
privat byggföretag10.  

 
 
4. Planläggning  
Den juridiska aspekten vid förändring av fastighetsstrukturen är av högsta prioritet vid en 
avstyckning. För fastighetsägaren är det väldigt viktigt att ha en god insikt i lagregleringen dels för 
att förkorta planeringsprocessen och dels för att kunna bejaka sina rättigheter. 

 

4.1 Lagstiftning 
Det finns ett omfattande regelverk som reglerar markanvändningen i Sverige. I 2 kap Plan- och 
Bygglagen kan dessa övergripande bestämmelser studeras närmre. Hur marken tas i anspråk och 
samordnas är ett riksintresse som skall bejakas av länsstyrelsen. Kommunen har befogenhet att 
upprätta planer som reglerar utformningen och bruk av mark och bebyggelse. Dessa planer skall 
skapas i enlighet med lagtexten. Kommunens skall i planerna förena de allmänna och enskilda 
intressera 11. Detta skall ske med åtanke om att skapa en långsiktig hållbar utveckling för 
samhället, vilket är planens primära syfte. Planen kan uppföras i olika former med skilda 

                                                 
9
 Intervju 3 

10
 Intervju 4 

11 1kap. PBL 
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detaljnivåer. Giltigheten för bestämmelserna är tidsbegränsade, vilket innebär att en plan kan 
omarbetas för att anpassas efter nya förutsättningar.12 
 
För den enskilda fastighetsägaren inskränker lagstiftningen och planen på äganderätten. 
Fastighetsägarens rättigheter till förändring av sin tomtmark kan variera över tiden marken är i 
dess ägo. Om ett missnöje uppstår kring en plan finns det möjlighet att lämna in en överklagan 
hos länsstyrelsen13.  
 

4.2 Regionalplan 
Regionalplanen ansvarar länsstyrelsen för. Den skall tjäna som riktlinjer för kommunen i deras 
planprocess14.  
 

4.3 Översiktsplan 
Samtliga kommuner i Sverige täcks av en översiktsplan. Planens funktion är att fastställa åt vilka 
riktlinjer som kommunen skall utvecklas åt när det gäller markanvändning och byggnation. 
Planen har ingen laglig verkan utan skall endast ses som rekommendationer15.  
 

4.4 Detaljplan 

En detaljplan uppförs i syfte att reglera markanvändningen och utformningen av bebyggelse på 
en detaljerad nivå. Den omfattar specifika områden i kommunen. Denna plan är juridiskt 
bindande vilket innebär att kommunen har en monopolställning gentemot fastighetsägaren. Den 
skall säkerställa att endast funktionella och lämpliga förändringar i kommunen genomförs. 
Fastighetsägaren måste därför ansöka om tillstånd för ombildning och nybildning av fastigheter 
eller vid uppförande eller förändring av byggnader. Dessa önskemål prövas mot detaljplanens 
bestämmelser innan de beviljas.  
 
Planen är giltig i 15 år, vilket gör det möjligt för kommunen att erhålla en bebyggelse som är 
anpassad efter de rådande förutsättningarna och behoven . Det är viktigt att markanvändningen 
samspelar med samhällsutvecklingen16.  
  
En markägare som innehar en tomt som endast täcka av en översiktsplan har rätt att begära att få 
sin tomt planlagd17. Det är dock allmänt känt att uppförandet av en detaljplan i område med 
enskilt huvudmannaskap18 brukar dra ut på tiden. Det kan ta upp till flera år innan kommunen 
beviljar en detaljplan. En markägare kan påskynda planprocessen genom att presentera ett förslag 
till dess utformning. Om han önskar att genomföra en avstyckning gäller det dock att 
översiktsplanen medger syftet med avstyckningen annars är det svårt att få gehör hos 
lantmäteriförrättningen. 
 
 

                                                 
12 Kalbro, T(2007) 
13 Länsstyrelsen, 27/4 
14 Länstyrelsen, 5/5 
15 4 kap.PBL 
16 5 kap. PBL 
17 Intervju 5 
18 Stockholmmuseet, 25/4 
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4.5 Fastighetsplan 

Fastighetsplanen är ett komplement till detaljplanen och reglerar fastighetsindelningen19.  
 

4.6 Områdesbestämmelser 
Områdesbestämmelser upprättas i många områden där det saknas en detaljplan och där 
kommunen har synpunkter på utformningen av bebyggelsen. Bestämmelserna säkerställer 
översiktsplanens syfte men kan endast reglera fritidsklassade fastigheters utformning. Ärenden 
som berör förändring av permanentklassade fastigheter avgörs istället av lantmäteriförrättningen. 
Utfallet av en sådan ansökan varierar från fall till fall beroende på lantmätarens individuella 
omdöme som bl.a. skall baseras på den omkringliggande bebyggelsen20. 
 
 

5. Avstyckning 
En avstyckning innebär nybildning av en fastighet21. Den nya fastigheten utgörs av mark som 
styckas av från en redan befintlig fastighet och omvandlas till en enskild tomt. Detta förfarande 
sker på uppdrag av fastighetsägaren.  
 

5.1 Ansökan om avstyckning 
All fastighetsbildning styrs av de allmänna lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen22. Den 
fastställer att ingen fastighetsbildning får ske i strid mot aktuella planer och bestämmelser samt att 
den skall vara lämpad för sitt ändamål. Lantmäteriförrättningen i den kommun fastigheten ifråga 
tillhör mottar ansökningen om avstyckningen varpå de påbörjar en utredning. Om området är 
detaljplanelagt är det endast för lantmätaren att kontrollera att ansökan överensstämmer med 
planen och att försäkra sig om att det är rätt person som ansöker.  Om området däremot endast 
berörs av en översiktsplan eller områdesbestämmelser blir process mer omfattande i och med att 
det krävs en utredning för att avgöra om den nya fastighetsstrukturen anses vara lämplig. Ett 
primärt krav är att tomten skall vara bebyggbar. Därför uppmanas ägaren att ansöka om ett 
förhandsbesked för bygglov, vilket regleras av PBL. Innan ansökan beviljas genomför 
lantmätaren en så kallad konsekvensanalys dvs. den skall utreda vilka efterföljder en eventuell 
förändring av fastighetsstrukturen kommer att innebära för omgivningen. Berörda parter kallas in 
till samråd där det ges möjlighet att lyfta fram sina synpunkter i frågan. Om lantmätaren ej kan 
påvisa några hinder beviljas ansökan. Därefter har berörda parter möjlighet att under en månad 
överklaga beslutet. Detta gör att tidsåtgången för en avstyckning beror på om det existerar en 
detaljplan eller ej. I en detaljplan har det alltså redan gjorts ställningstaganden i diverse frågor23.   
 

                                                 
19 6 kap. PBL 
20

 Intervju 1 
21 FBL 
22 3 kap. FBL 
23 Intervju 2 
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5.2. Strandskydd 
Strandskydd är en riks bestämmelse som skall förhindra bebyggelse inom markområdet längst 
strandlinjen, inom den såkallade strandzonen. Inom detta område som sträcker sig 100 meter från 
strandlinjen får det ej beviljas några bygglovsansökningar. Detta avstånd kan utökas till 300 meter 
om det föreligger en skälig anledning till att förhindra bebyggelse.  
 

5.2.1. Dispens från strandskydd 
Kommunen har befogenhet att genom detaljplanen ge dispens från strandskyddet. En enskild 
fastighetsägare har dessutom möjlighet att ansöka om dispens hos miljöenheten i den berörda 
kommunen. För att en ansökan om uppförande av bebyggelse inom strandzonen skall beviljas 
krävs det att den påtänkta bebyggelsen inte påverkar strandskyddets innerbörd. Det är upp till 
miljöenheten att avgör om byggnaderna blir ett hinder för allmänheten att utnyttja stranden. Det 
är därför lättare att få bygglov för mindre tomter än stora.   
 
Ett annat skäl till dispens från strandskyddet kan vara om omkringliggande bebyggelse har byggts 
inom strandzonen. Kommunen kan då anse att den nya fastigheten bli en naturlig förlängning på 
den redan befintliga bebyggelsen, detta ställningstagande blir aktuellt vid förtätning24. 
 

5.3 Tomtstorlek 
Vid projektering inför en avstyckning skall byggherren ta ställning till vilken area som är lämplig 
för de planerade fastigheterna. Tomtstorleken bör anpassas efter den påtänkta byggnationen 
samtidigt som de skall vara tilltalande för den potentiella köparen. En tomtstorlek kan variera 
inom ett brett intervall. De minsta tomterna för permanentboende utgörs av radhusfatigheter 
vars tomter i genomsnitt har en area på 200-300 kvadratmeter25. En tomt i Stockholm som 
utformas enligt stadsplanering hamnar inom intervallet 700-1200 kvadratmeter och en medelstor 
tomt är mellan 1500-2500 kvadratmeter. Detta innebär att tomter med en area på mer än 2500 
kvadratmeter klassas som stora tomter. 

 
 
6. Värdeutveckling 
Tomtmarkens värde skapas utifrån dess egenskaper och de rättigheter och skyldigheter som är 
kopplade till tomten. Vissa av dessa faktorer är inte konstanta utan förutsättningarna för tomten 
värdestegring kan ändras. Vid en försäljning kan köpeskillingen antingen baseras på tomtens 
befintliga användning eller på det potentiella användningsområde. Det är därför viktigt att både 
köparen och säljaren har kunskap i de grundläggande värdebegreppen för att kunna komma fram 
till en överlåtelse som båda är tillfreds med26.   
 

                                                 
24Julstad.B(2007) 
25 Julstad.B(2007) 
26 Kalbro.T(1988) 
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6.1 Marknadsvärde 
Marknadsvärdet är ett värde som är tidsrelaterat. Det sätts utifrån bestämda förhållanden som 
råder antingen vid den tidpunkt värderingen äger rum eller ur ett spekulativt perspektiv, dvs. 
förväntningar om värdeutveckling. Marknadsvärde är det bedömda värdet som skulle erhållas vid 
en försäljning på en marknad där det inte förekommer några partnerrelationer, inget tvång samt 
tillräcklig marknadsföringstid.  

 
6.1.1 Förväntningsvärde 
Marknadsvärdet för mark som inte täcks av en detaljplan, så kallad råmark, kan bedömas utifrån 
förväntan om bygglov eller möjlighet till avstyckning. Fastighetens area är ett mått på dess 
potentiella förmåga att skapa värde27. Detta så kallade förväntningsvärde är ett relativt osäkert 
värde eftersom det inte har något juridiskt stöd28.  

 
6.1.2 Råtomtmark  
När en detaljplan blir rättsligt bindande uppstår en garanti om bygglov. Därmed sker en 
värdeökning och marken går från råmark till att benämnas råtomtmark.  
 

6.2  Tomtmarknadsvärde 
Tomtens marknadsvärde sätts utifrån ett antal värde parametrar, somliga är mer lättmätbara än 
andra. Avstånd till diverse serviceanläggningar och tomtens egenskaper såsom storlek och 
tomttyp tillhör de mer lättdefinierade. Lite svårare kan det vara att mäta hur attraktivt ett visst 
område anses vara, utsiktens värdehöjande inverkan, vilken påverkan den ekonomiska situationen 
i Sveriges har på marknadsvärdet. osv.  Tomtens värde beror även på de rättigheter och 
skyldigheter som är kopplade till tomten, vilket inte alltid är självklart. De rättigheterna och 
skyldigheterna som påverkar markens värde grundar sig på bestämmelser satta av kommunen. 
Det kan exempelvis röra sig om servitut dvs. rätten att använda en del av en annan fastighet, 
rätten att bebygga tomten eller uppföra diverse anläggningarna på marken. Därför kommer dessa 
att variera mellan olika områden och med tiden. Det bedömda värdet beräknas genom en 
funktion där parametrarna utgörs av fastighetens egenskaper: 
 
Värde = ƒ(x1, x2, x3…..xn)  
 
Genom att kombinera egenskaperna x1, x2, x3…..xn på diverse sätt kommer funktionen generera 
olika värden.  
 
 

                                                 
27 Intervju 3 
28 Kalbro.T(2007) 
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7. Byggherrens förmåga att skapa värde 

En byggherre som har ett vinstdrivande intresse strävar efter att uppnå den maximala 
värdeökningen vid en markexploatering. En förändring av markanvändningen ger normalt 
upphov till en värdeökning29. För en fastighetsägare som önskar att göra en lönsam affär vid en 
försäljning är det viktigt att kunna uppskatta det potentiella värdet en tomtmark bär.  

 
7.1 Värdeökande parametrar 
Inför ett eventuellt markförvärv bör en investerare göra en lönsamhetskalkyl som skall påvisa hur 
mycket investeringen kommer att generera. I en sådan beräkning bör investeringens skilja på 
tomtens förmåga att skapa värde och fastighetens faktiska prestation av värde30. 
 
Värdeökning orsakas av:  

 Planläggning och utvidgningen av rätten att använda tomtmark 

 Offentlig investering i gator och va-anläggningar 

 Bebyggelse 

7.1.1 Planläggning  
Detaljplanen har en positiv effekt på marknadsvärdet. Det är, som redan nämnts, först när en 
detaljplan vunnit laga kraft som det finns ett reellt värde på marken. En plan är förenlig med en 
mindre affärsrisk och garanti för att inga utdragna planprocesser kommer att uppstå. Köparen till 
en styckbar tomt köper då indirekt rättigheten att stycka upp tomten. För en privatperson som 
köper en tomt i syfte att bygga ett hus på denna för eget bruk värdesätter generellt tomten 
betydligt högre om det finns ett bygglov som är beviljat. Däremot är situationen tvärtom för ett 
byggföretag som föredrar att delta och påverka utformningen av en detaljplan.  
 

7.1.2 Offentliga investeringar i gator och va-anläggningar 
Infrastruktur som står i anslutning till en tomt är förutsättning för dess funktionalitet och därmed 
blir det en faktor som leder till ökning av värdet. Många äldre villa- och fritidsområden som är 
under en förnyelseprocess övergår från att ha enskilda brunnar till att koppla sig till ett 
kommunalt vatten och avloppssystem31.  
 
När det gäller vägnätet, kan en förtätning medföra ökad trafikintensiteten på vägarna vilket kräver 
nya vägar med ökad kapacitet. Om staten eller statliga myndigheter investerar i infrastruktur så 
kommer det att få positiv effekt på fastigheten marknadsvärdet32. I många fall kräver dock 
kommunen att byggherren ansvarar för dessa åtgärder, vilket innebär att byggherren står för 
kostnaderna. 
 

7.1.3 Bebyggelse 
En tomt som bebyggs ökar i värde, vilket är drivkraften för flertalet av byggherrar att genoföra en 
exploatering. Vinsten som exploatören erhåller kommer att grunda sig på med vilka medel som 
processen utförs och vilken konsekvenser förändringarna har på tomtens värdestegring. Ett 
byggföretag anlitar antingen diverse entreprenörer som genomför byggnationen eller så har 

                                                 
29 Julstad(2005) 
30 Kalbro.T(1988) 
31 Intervju 2 
32 Nacka kommun(2005) 
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företaget egen kompetens att tillämpa vid exploateringen. Det finns för- och nackdelar med de 
båda tillvägagångssätten och det går inte att generellt avgöra vad som i slutändan blir lönsammast.  

 
7.2 Vinstmodell 
En vinstmodell skall fungera som ett hjälpmedel för investeraren att göra en 
lönsamhetsbedömning av en markexploatering. Genom att ändra posterna inom modellen skall 
man komma fram till hur marken kan används på ett optimalt sätt. 
 
Vinsten en markexploatering genererar beräknas: 
 
Vinst= Ve – Vf –K 
 
Ve= tomtens marknadsvärde efter markexploateringen 
Vf= tomtens marknadsvärde före markexploateringen 
K= exploateringskostanden 
 
Denna modell åskådliggör hur stor del av värdeökningen som utgörs av investerat kapital och hur 
mycket som exploatören går med ren vinst. 
 

Vinst 
  

  
  

  

  

  

  

Ve 
  

  

  

  

  

  

K 

  

  

  

Vf 
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7.3 Exploateringskostnader 
Vanligtvis är det markägaren som står för utredningskostnaderna samt den tid som kommunens 
tjänstemän lägger ner på planarbetet. Detta kan uppgå till miljonbelopp. Utredningen innefattar 
diverse utredningar inom VA, dagvatten, ljud, fornlämningar, natur, trafik33. 

 
7.4   Marknadsanalys 
Innan en byggherre investerar i mark är det viktigt att denne analysera förutsättningarna på 
fastighetsmarknaden för att därefter kunna överväga de risker mot den vinst affären kan komma 
att innebära. I byggbranschen är det av högsta prioritet att identifiera sambandet mellan det 
geografiska läget och den potentiella köparen. Byggherrens förmåga att förutse storleken på olika 
parametrar som kommer att ge upphov till efterfrågan, såsom hur kapitalstarka de potentiella 
köparna är, befolkningsutveckling i kommunen, vilken typ av tomt det är störst efterfrågan på 
och hur köparna värdesätter parametrar som tomtstorlek i förhållande till bebyggelse är av stor 
vikt för hur stor vinst investeringen kommer att generera34.  

 
 
8. Metodval vid värdering av fastigheter 
En fastighets marknadsvärde kan aldrig observeras utan endast bedömas utifrån en prognos, en 
så kallad värdering. Detta beror på att samtliga fastigheter är unika i den meningen att de har olika 
egenskaper och geografiska lägen. Detta yttrar sig vidare i varierade prisbildning för olika objekt. 
Priset erhålls med hjälp av någon av värderingsmetoderna ortsprismetoden, 
produktionskostnadsmetoden och nuvärdesmetoden. Beroende på typ av värderingsobjekt 
lämpar sig olika metoder olika väl. När det gäller värdering av småhus(friliggandevillor, kedjehus, 
radhus) och tomter är det i särklass ortsprismetoden som tillämpas.  
 

8.1 Ortsprismetoden  
Metoden baseras på marknadsdata från tidigare genomförda fastighetsöverlåtelser med liknande 
objekt. Dessa utvalda objekt kommer i undersökningen att benämnas jämförelseobjekt och utgör 
därmed undersökningens urval. Jämförelseobjekten gallras ut efter ett antal värdebärande faktorer 
som de har gemensamt med värderingsobjektet. Datainsamling hämtas bland annat ifrån 
lagfartsbaserade överlåtelsedata och offentliga databaser. En förutsättning för att en fastighet ska 
kunna ingå i undersökningen är att dess köpeskilling är känd. I flertalet av de värderingar som 
utförs krävs det justeringar eftersom det är näst intill omöjligt att hitta identiska objekt till den 
fastigheten som skall analyseras. Kvalitén på resultatet varierar efter hur stor skillnaden är mellan 
värdeparametrarna hos värderings- och jämförelseobjekten, ju mindre avvikelse desto mer 
pålitligt resultat. 
 

8.1.1 Areametoden 
Areametoden är en ortsprismetod som innebär att det genomsnittliga kvadratmerpriset hos 
jämförelseobjekten i urvalet beräknas. Därefter uppskattas marknadsvärdet hos 
värderingsobjektet genom att ta det beräknade kvadratmeterpriset och multiplicera det med 
värderingsobjektets tomtarea.  
 
 

                                                 
33 Intervju 5 
34 Intervju 3 
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9.  Introduktion till fallstudie 
Denna hypotetiska fallstudie undersöker huruvida en avstyckning av fastigheten 1:14  i 
Kummelnäs är vid en försäljning affärsmässigt lönsam för den befintliga fastighetsägaren eller om 
tomten bär ett större värde som en enhet. För att kunna besvara denna fråga skall de rättigheter 
fastighetsägaren besitter för att förändra fastighetsindelningen beaktas. Dessutom skall de 
påverkningsbara värdebärande faktorerna identifieras. Detta för att sedan kunna utforma tomter 
som vänder sig till den kapitalstarkaste kundkretsen.  
 

Objekt beskrivning 
 
Area:     2,3 hektar 
 
Tomt typ:    Strandtomt med bergssluttning, utsikt över 
                     Höggarnsfjärden            
 
Marknad:    Permanentklassad 
 
Planbestämmelser:        Områdesbestämmelser 
 
  
Teknisk infrastruktur:   Egen brunn  
 
Geografiskt läge:    Tomten är belägen i Kummelnäs i Nacka 
                                               kommun, i ett äldre sommarvillaområde.  
                                               Bra kommunikationsmöjligheterna till Stockholm city.  
                                                
De ovan nämnda egenskaperna är de parametrar som skapar tomtmarkens värde(se rubrik 6).
  

9.1 Fallstudie 

För att kunna jämföra fastighetsägarens valmöjligheter inför en försäljning har fem olika 
alternativ konstruerats. Alternativen skiljer sig åt genom att de utgörs av olika tomtstorlekar som 
riktar sig till olika kundkretsar.  
 
Alternativ 1: Fastighetsägaren väljer att stycka upp tomten under de rådande förutsättningarna 

och säljer därefter styckningslotterna med byggrätter för permanentboende. 
 

Alternativ 2: Fastighetsägaren avvaktar tills kommunen upprättat en detaljplan för området. 

Därefter ansöker fastighetsägaren om avstyckning och säljer styckningslotterna med byggrätter 
för permanentboende.  
 

Alternativ 3: Fastighetsägaren säljer hela tomten till ett privat byggföretag.  

Alternativ 4: Fastighetsägaren säljer hela tomten till en privatperson.  

Alternativ 5: Fastighetsägaren säljer tomten till kommunen.  
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9.1.1  Avstyckning, alternativ 1  
Om fastighetsägaren väljer att stycka upp fastigheten efter de rådande förutsättningarna innebär 
det att avstyckningen skall ske i enlighet med de befintliga områdesbestämmelserna. Dessa 
innehåller inga föreskrifter om tomtstorlek eller byggnadsstorlek (se rubrik 4.6). Därför kommer 
det att vara upp till lantmäteriförrättningen att godkänna avstyckningen. I en intervju med 
stadsbyggnadskontoret i Nacka kommunen meddelar de att endast ansökningar om avstyckning 
som de anser bevarar områdets karaktär beviljas. I Kummelnäs är det av högsta prioritet att 
behålla de stora tomterna på minst 4000 kvadratmeter samt bergsslutningarna mot vattnet 
eftersom att detta anses bidra till den unika skärgårdsatmosfären35. Strandskyddet kommer att 
vara en begränsande faktor för antalet möjliga styckningslotter vid avstyckningen se,(rubrik 5.2) 
samt bilaga 1.  
 
Nacka kommuns stadsbyggnadskontor bedömer att man vid en avstyckning skulle kunna få tre 
styckningslotter då man endast tar tomtens area i beaktning och alltså bortser ifrån det befintliga 
huset som ligger på tomten. Två av dessa kommer att bli strandtomter och den tredje en 
skogstomt med utsikt över Höggarnsfjärden. Strandtomterna kommer att kunna få en area på 
9000 kvadratmeter medan skogstomten kommer att få en area på 4000 kvadratmeter. Den 
kvarstående marken är avsatt till vägnät.  
 

9.2.2  Avstyckning, alternativ 2 

En detaljplan kommer med största sannolikhet att vara mer generös gentemot bildandet av 
mindre tomter. Dessutom kan detaljplanen ge någon form av dispens från strandskyddet(se 
rubrik 5.2.1). Såvida byggrätter kan erhållas inom strandzonen kommer dessa tomter antagligen 
att ha en relativt liten area vilket leder till en tätbebyggelse. I de områden i Kummelnäs som 
regleras av en detaljplan har kommunen i utformningen av dessa strävat efter att tomter med en 
area på mindre än 2000 kvadratmeter inte skall accepteras, dock finns det undantag .36 Enligt 
stadsbyggnadskontoret tar man vid uppförandet av en detaljplan hänsyn till att bebyggelsen i 
området skall vara enhetlig. Detta skulle vara till fördel för fastighetsägaren eftersom att 
fastigheterna omkring värderingsobjekten har små areor, Se bilaga 1.     
 
Utifrån antaganden om att byggrätter beviljas på hela tomtmarken och att detaljplanen utformas 
efter en stadsplanering med tomter på 2000 kvadratmeter kan man uppskattningsvis bilda 10 nya 
fastigheter. 4 av dessa kommer att vara strandtomter och de övriga 6 kommer alla att ha god 
utsikt över Höggarnsfjärden. Den återstående tomtarean är avsatt till vägnätet.  
 

9.2.3 Avstyckning, alternativ 3  
Detta alternativ innefattar ingen avstyckning.  
 

9.2.4 Avstyckning, alternativ 4 
Avstyckning är ej aktuell. 
 

                                                 
35

 Intervju 4 
36 Nacka kommun(2000) 
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9.2.5 Avstyckning, alternativ 5 
Kommunen är inte intresserad av denna tomt37 i och med att det inte finns något behov av att 
utöka vägnätet, uppföra en skola, ålderdomshem etc. i området. Därför kommer inte detta 
alternativ att vidare utredas.  
 

9.3 Ortsprismetoden 
Värderingsobjekten i de kvarstående fyra alternativen har försetts med en individuell uppsättning 
av jämförelseobjekt. Utgångspunkten vid sökningen av jämförelseobjekt har varit tomtens area, 
eftersom att syftet är att undersöka hur marknadsvärdet per kvadratmeter står i relation till 
tomtstorleken. 
 

9.4 Gallring 
Efter att ett antal potentiella jämförelseobjekt har erhållits gallras de objekten ut som 
överensstämmer bäst med värderingsobjektet. Detta förfarande sker efter ett antal utvalda 
parametrar såsom tidsaspekten, läget, tomtklass. All den fastighetsinformation som presenteras 
nedan är hämtad från sökmotorn Booli.   
  

9.4.1 Tidsaspekt 
De objekt som såldes under 2009 har beaktats med varsamhet eftersom att det rådde en 
långkonjunktur i Sverige som satte avtryck på prisbilden. Genom att generellt studera objekt sålda 
under 2009 kan det konstateras att flertalet av överlåtelserna slutade på en köpeskilling som var 
lägre än utropspriset, vilket tyder på att det faktiska värdet för tomten inte överensstämde med 
köpeskillingen.  
 

9.4.2  Geografiskt läge 
Endast objekt i Nacka kommun har studerats. Eftersom att värderingsobjektets utsikt och strand 
är två värdehöjande faktorer är tomter i området som ej har dessa egenskaper ej relevanta i 
undersökningen. 
 

9.4.3 Tomtklass 
De tomter som är fritidsklassade tillhör inte samma marknad som värderingsobjektet, därför 
gallras de bort38. 
 

9.4.4 Bristfälliginformation 
De objekt där information saknas om exempelvis dess area är ej meningsfulla i undersökningen 
och därför uteslutits. 
 

9.5 Tillämning av ortsprismetoden på alternativen 

 
9.5.1 Jämförelseobjekt och marknadsvärde, alternativ 1 
Vid en sökning på booli på sålda tomter i Kummelnäs med en area mellan 3000-5000 
kvadratmeter erhålls 11 träffar. Dessa utgör underlaget för värdering av styckningstomten på 
4000 kvadratmeter och kan ses i bilaga 2. Objekten 3,5,8,10,11 saknar uppgifter om deras area 
och därför går dessa inte att använda i areametoden. Objekten 1,2,6,7,9 gallras även de bort 
pågrund av deras stora avstånd till vattnet. Kvar bli objekt 4, Hedevägen 6. Detta objekt saknar 
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dock information om dess avstånd till vatten. Efter en sökning på Lantmäteri, kart- och 
mättjänster på Nacka kommuns hemsida kan det konstateras att objekt är en strandtomt, se 
bilaga 3, och ligger granne med värderingsobjektet. Pågrund av objektets area, avstånd till vattnet 
samt tidpunkt för överlåtelsen vilket var i mars i år, stämmer detta objekt väl överens med 
värderingsobjektet och lämpar sig därför som jämförelseobjekt. 
 
Inga objekt med en area på 9000 kvadratmeter kunde hittas. Därför tillfrågades mäklaren om 
hans uppskattning av marknadsvärdet. 
 
Marknadsvärdet för tomten på 4000 kvadratmeter uppskattas till 6 200 000 kronor och 
marknadsvärdet för strandtomterna till 10 000 000 kronor vardera. 
 

9.5.2 Jämförelseobjekt och marknadsvärde, alternativ 2 
Vid en sökning på Booli på tomter i Kummelnäs med en area mellan 2000- 2500 kvadratmeter 
erhålls 28 objekt. Det är endast ett av dessa som vekar intressant vilket är objekt nr 27, 
Grävlingsbergsvägen 18,se bilaga 4. Dessvärre saknas uppgifter om på vilket avstånd från vattnet 
fastigheten ligger. Tack vare ett flygfoto från Nacka kommuns lantmäteri, kart- och mättjänsten 
där en mätfunktion på sidan kan användas, fastställs det att tomten ligger på ca 170 meter från 
strandkanten, se bilaga 5. Dessutom har fastigheten med all sannolikhet utsikt över 
Höggarnsfjärden. Med stöd av denna information lämpar sig detta objekt som jämförelseobjekt 
till de styckningslotterna på 2000 kvadratmeter som inte är strandtomter. 
 
Däremot hittas det i Kummelnäs inga bra jämförelseobjekt till strandtomterna. Därför genomförs 
en sökning inom en större area. Sökningen baseras på objekt mellan 2000-2500 kvadratmeter i 
Nacka kommun. Därefter gallras endast de objekt ut som är belägna längst Höggarnsfjärden 
eftersom att stranden är den faktor som är den mest värdeökande. Två objekt erhålls varav det 
ena, Skepparholmsvägen 2c, se bilaga 6, och 7, lämpar sig som jämförelseobjekt. Man måste dock 
ha i åtanken att detta objekt såldes under 2009. 
 
Marknadsvärdet för de styckningslotterna med strand beräknas till 4 300 000 kronor per tomt 
och marknadsvärdet för tomterna med utsikt beräknas till 3 600 000 kronor.  
 
9.5.3 Jämförelseobjekt och marknadsvärde, alternativ 3 
Inga jämförelseobjekt kan erhållas på Booli i detta alternativ. Efter att ha studerat ett flygfoto 
över tomten, se bilaga 1, samt tagit del av objektsbeskrivningen har projektledaren på Småa Hus 
ombetts att uppskatta deras betalningsvilja för marken. Enligt honom så skulle han helst se att 
fastigheten styckas upp i tomter á 750 kvm. Detta skulle innebära att 25 tomter kan bildas. 
Därmed skulle företaget vara villigt att betala ca 40 000000 kronor för tomten. 
 

9.5.4 Jämförelseobjekt och marknadsvärde, Alternativ 4 
Pågrund av att en tomt på 23 0000 kvadratmeter är så ovanlig till sin storlek gav varken en 
sökning i Nacka eller Stockholmsregionen någon träff på Booli. Därför tillfrågades mäklaren om 
hans uppfattning om marknadsvärdet. Hans bedömning är att det är omöjligt att uppskatta ett 
marknadsvärde för en tomt där det inte finns någon klar efterfrågan. Köpeskillingen för denna 
tomt kommer bero på om man hittar en köpare som är beredd att betala över 10 000 000 kronor 
för en tomt. Han tror att det absolut är möjligt att hitta en köpare men poängterar att det kan 
krävas en lång marknadsföringstid. 
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Sammanställning av alternativen  

 

 
 
10. Analys och diskussion 
Resultatet från den hypotetiska fallstudien skall endast beaktas som en uppskattning av de 
olika alternativens lönsamhet vid en försäljning. Därför är det viktigt att föra ett resonemang 
kring bakgrunden till de uppskattade siffrorna och klargöra de faktorer som ligger till grund 
för den faktiska köpeskillingen. Därefter är det möjligt att förstå vilken effekt en förändring av 
dessa faktorer kommer att ha på köpsumman vilket vidare innebär att denna studie tillämpas i 
generella fall.  
 
För att en överlåtelse skall äga rum måste det finnas en köpare som ser ett högre värde i 
tomten än fastighetsägaren vilket vidare leder till en köpeskilling som hamnar mitt emellan 
båda parters värderingar. I samtliga alternativen bör man ta hänsyn till den potentiella kunden 
och de faktorer som påverka efterfrågan och köparens bedömning av markens värde. 
Eftersom att detta objekt är mycket sällsynt till sin utformning och karaktär samt det faktum 
att tomterna som hypotetiskt skapas genom de alternativa avstyckningarna varierar kraftigt i 
storlek kommer efterfrågan att utgöras av olika kundgrupper.   
 
Tidpunkten då en affär genomförs är väsentlig att ta i beaktning. Det är många av de faktorer 
som påverkar efterfrågan som är tidsrelaterade och påverkar köparnas ekonomiska 
förutsättningar till fastighetsköp. De uppskattade marknadsvärdena i studien utgår från den 
rådande ekonomiska situationen i Sverige, dvs. under våren 2011. Med anledning av att de 
alternativa försäljningarna riktar sig till olika kundkretsar kan marknadsföringstiden variera. 
Därför kan det vara av intresse att jämföra marknadsföringstiden för de olika objekten. Alla 
utdragna processer är förenade med större osäkerhet om marknadsvärdet vilket en säljare bör 
ha i åtanken inför en eventuell försäljning39. 
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Alternativ 
Antal 
tomter (st) 

Area(m²) 
Utsikt 
Över 
fjärden 

Tomttyp 
Marknadsvärde(kr) 

1 
3 

 
2 * 9000 
1 * 4000 

Ja 
2 strandtomter 
1 skogstomt 

2 * 10 000 000 
1 * 6 173 162 
 
TOTALT : 26 173162 

2 10 2 000 Ja 
4 strandtomter 
6 skogstomter 

4 * 4 334 121= 
6 * 3 576 218=    

 

TOTALT: 38793793 

3 1 23 000 Ja Strandtomt  40 000000 

4 1 23 000 Ja Strandtomt >10 000000 

5 0     
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10.1 Utvärdering av alternativen 
Vart och ett av alternativen är vid en försäljning förenligt med för- och nackdelar. 
Fastighatsägare bör därför överväga dessa mot varandra innan ett beslut kan fattas om vilket 
av alternativen som kommer att generera den största vinsten vid en försäljning. 

 
Alternativ 1 
Den främsta fördelen med detta alternativ är att fastighetsägaren kan genomföra avstyckning i 
dagsläget. Detta pågrund av att styckningstomternas storlek på 4000 respektive 9000 
kvadratmeter uppfyller kravet om att bevara områdets karaktär som är satta enligt lantmäteriet 
samt att de inte strider mot några planbestämmelser. Alternativet 1 innebär därmed ingen risk 
att påverkas av utdragna planprocesser.   
 
En fördel med utformning av dessa tomter är att i och med att de är skogstomter är de 
samtliga tre tomterna lättsköta tomter vilket är den tomttyp som köpare på dagens 
fastighetsmarknad fördrar40. Detta är en faktor, tomtyp, som fastighetsägaren inom 
kommunens uppsatta ramar har möjlighet att påverka för att möta efterfrågan på bäst sätt.  
 
Nackdelen med detta alternativ är att det enligt mäklaren är svårt att hitta en köpare till en så 
stor tomt som 9000 kvadratmeter. Mäklaren menar på att gemene man inte är beredd att 
betala så omfattande summor för en tomt och därför skulle detta alternativ innebära att 
marknadsvärdet hamnar på en lägre nivå än tomtens faktiska värde. Kvadratmeterpriset 
kommer att hamna på drygt 1100 kronor vilket är ca 49 procent lägre än kvadratmeterpriset 
för strandtomterna på 2000 kvadratmeter.  
 
Tomterna på 4000 kvadratmeter kommer att få ett kvadratmeterpris på 1500 kronor, vilket 
innebär att det är 14 procent lägre än tomterna med utsikt på 2000 kvadratmeter.  

 
Alternativ 2 

Eftersom att köparna värdesätter stora tomter mindre i förhållande till den tillhörande 
byggrätten så innebär det att ju fler byggrätter som kan erhållas på den befintliga tomten desto 
mer kommer fastighetsägaren att tjäna på affären. Enligt mäklaren kommer tomter på 2000 
kvadratmeter i Nacka kommun med detta läge att vara lättsålda. Detta resulterar i ett högt 
kvadratmeterpris som hamnar på 2200 kronor för strandtomterna och 1800 för de övriga 
styckningslotterna samt att marknadsföringstiden blir kort. Eftersom att efterfrågan är störst 
på dessa tomter så innebär denna avstyckning minst risk för fastighetsägaren att inte erhålla en 
köpeskilling som motsvarar tomtens faktiska värde.  
 
Nackdelen är att det i nuläget inte finns en detaljplan som tillåter denna avstyckning och 
därför innebär detta förslag att fastighetsägaren först måste förhandla fram en detaljplan, vilket 
kan bli en utdragen process. I det värsta scenariot kan uppförandet av en detaljplan ta upp till 
flera år41.   
 
Vid en avstyckning av tomten till 10 mindre tomter kommer det att krävas en välplanerad 
infrastruktur för att samordna fastigheterna. Vägnätet kommer att vara en central fråga för 
fastighetsägaren att utreda. Antagligen kommer 10 styckningslotter att kräva en utbyggnad av 
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det befintliga vägnätet vilket kommer att innebära stora utgifter. Med stor sannolikhet 
kommer fastighetsägaren att behöva anlita specialkompetens, vilket kan bli kostsamt.   
 
Alternativ 3 
Fördelen med att sälja tomten i sin helhet till ett byggföretag är främst det faktum att de är 
kapitalstarka köpare, vilket ökar deras betalningsförmåga för tomten. Enligt projektledaren är 
det ett antal punkter som måste utredas innan de kan bestämma tomtens värde, potential till 
värdestegring samt deras betalningsvilja för tomten. Småa Hus är endast intresserade av att 
investera i råmark, vilket fatigheten 1:14 är. Projektledaren anser att de kan vara delaktiga i 
uppförandet av detaljplanen och tillgodogöra sig värdeökningen som detaljplanen innebär. 
Om Småa Hus dessutom presenterar ett trevligt och tilltalande förslag på bebyggelse inom 
strandzonen kommer oddsen att vara större om att ett beslut om dispens från strandskyddet 
fattas. Det faktum att det finns kommunalt vatten- och avloppssystem i området att ansluta 
fastigheterna till är ytterligare en positiv faktor eftersom det annars skulle innebära stora va- 
kostnader. Med stöd av dessa aspekter kommer det att finnas ett flertal spekulanter som ser ett 
stort värde i tomten.  
 
Dock så har ett byggbolag till skillnad från en privatperson en maxgräns för vad de kan betala 
för tomten i och med att de i sin tur måste göra en lönsam affär när de säljer tomterna med 
hus.  
 
Projektledaren tror att stora resurser måste läggas ner på markexploateringen eftersom att en 
stor del av tomten är en bergssluttning samt att de måste räkna med stora kostnader för 
vägnätet. Projektledaren anser att Nacka är en attraktiv kommun och är säker på att det inte 
kommer att bli svårt att hitta köpare. Småa Hus skulle vara villiga att betala 2 000 000 kronor 
för varje tomtmak. Det avgörande för om de ska inverstera i affären är antalet tomter de kan 
få stycka av tomten i. Ju fler tomter desto fler hushåll att fördel kostnaderna på.  
 
Kvadratmeterpriset i detta alternativ kommer att hamna på 1700 kronor vilket är lägre än i 
alternativ 2.  
 

Alternativ 4 
Fördelen med detta alternativ är att den befintliga fastighetsägaren slipper alla omkostnader 
som följs av en avstyckning.  
 
Nackdelen med detta alternativ är att det enligt mäklaren är mycket svårt att hitta en köpare till 
en tomt på 23 000 kvadratmeter. I med att ingen överlåtelse med en tomt i denna storlek 
genomförts i Stockholmregionen tyder det på att tomten är mycket unik i sin utformning. Det 
är omöjligt att uppskatta marknadsvärdet på denna tomt eftersom att det inte finns någon 
tillgång som ska möta en efterfrågan. Vid en försäljning av en tomt i denna storlek handlar det 
enligt mäklaren om att hitta rätt person vid rätt tillfälle som har önskan om att uppföra ett 
stort lyxhus med brygga och garage. Om man hittar en kapitalstrak köpare som till varje pris 
vill ha tomten kan detta alternativ innebära den största vinsten.  

 
Dock är det ett mycket osäker alternativ i och med att det kan krävas en lång 
marknadsföringstid för att erhålla en högre köpskilling än de övriga alternativen.  
 



 

 

 

 

 26 

Sammanställning 
Genom att studera tabellen över de uppskattade marknadsvärdena i denna hypotetiska 
fallstudie på objekt 1:14 i Kummelnäs kan man konstatera att alternativ 3 kommer att innebär 
den största köpeskillingen för fastighetsägaren, förutsatt att byggföretaget får dela in markan i 
tomter på 750 kvadratmeter. Detta trots att marknadspriset är lägre än för båda tomttyperna i 
alternativ 2. Anledningen till detta beror på att en del tomtarea i alternativ 2 är avsatt till 
vägnätet. 

 
Kommentar till resultatets trovärdighet 
Genom att göra en mer omfattande undersökning av jämförelseobjekten skulle de 
framräknade marknadsvärdena bli mer pålitliga. I och med att marknadsvärdet för alternativ 1 
och 2 grundar sig på endast en överlåtelse  är det förenligt med en stor osäkerhet. Det är 
omöjligt att avgöra om den observerade köpeskillingen motsvara det faktiska marknadsvärdet 
eller om det föreligger några andra faktorer som påverkat köpeskillingen. Efter att jag 
översiktligt studerat omkringliggande objekt, dels i Nacka kommun och dels i andra 
kommuner både strandtomter och icke strandtomter, så är min bedömning att dessa 
marknadsvärden är trovärdiga och därför har jag anset att det avspeglar prisbilden på den typ 
av objekt som ingår i studien. När det gäller de marknadsvärden som är baserade på intervjuer 
med fastighetsmäklaren och projektledaren så måste dessa värden beaktas med stor 
försiktighet eftersom detta är rena spekulationer. Det är värden som grundar sig på två 
personers personliga uppfattning om marknadsvärdet för dessa objekt. Bedömningen är gjord 
utifrån deras kompetens och erfarenhet av fastighetsbranschen.  
 
För att erhålla ett mer precist värde bör man utöka undersökningen. Minst 5 objekt bör ligga 
till grund vid värderingen. Ett förslag är att undersöka sålda objekt längst Höggarnsfjärden fast 

i andra kommuner. Dessutom skulle det vara önskvärt att tillfråga fler fastighetsmäklare och 
ledare på byggföretag för att erhålla ett mer pålitligt marknadsvärde.  
 
 
 

11. Slutsats 

 

11.1 Avstyckning 
Denna studie har kunnat påvisa att fastighetsägaren har en begränsad möjlighet att förändra en 
fastighetsförändring av sin tomtmark. Pågrund av detaljplanens nyckelroll så blir fastighetsägaren 
högst beroende av kommunens beslut. Förutsättningen för att en avstyckning skall vara 
genomförbar är att den nya fastighetsstrukturen överensstämmer med kommunens 
planbestämmelser.  Det är kommunen som både sätter upp tidsramar och regelverket, vilket är 
två avgörande faktorer för möjligheter till värdestegring av tomtmark. Beroende på vilken 
kommun fastigheten tillhör kommer möjligheten till utformningen av styckelotterna att variera. 
Oavsett byggherren så hamnar kommunen i en maktposition gentemot fastighetsägaren.  
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11.2 Värdestegring 
Tomtens värdestegring sker främst då detaljplanen vinner laga kraft. För en byggherre är det mest 
lönsamt att köpa en tomt precis i skedet innan detaljplanen fastställs. Risken med en sådan affär  
är om detaljplanen mot förmodan inte skulle godkännas. I sådana fall innehar byggherren en tomt 
som är relativt värdelös.  
 
Det är en omöjlighet att ge klara besked till samtliga fastighetsägare som besitter styckbara 
tomter vilket tillvägagångssätt som genererar den maximala vinsten. Detta pågrund av att alla 
fastigheter består av en unik kombination av egenskaper och kräver därför individuella råd.  
Däremot kan man konstatera att det generellt är lönsammast att sälja så många byggrätter som 
möjligt. Spekulanter efterfrågar framförallt lättsköta tomter och värdesätter tomtens 
geografiska läge mycket högt. Därför är det inte lönsamt med att stycka en tomt i stora 
styckningslotter. Vid avstyckning av en tomt med avsikt för försäljning skall man dessutom se 
till att få bygglov godkända innan överlåtelsen genomförs. Därigenom ökar marknadsvärdet 
avsevärt eftersom det innebära en säkerhet för köparen att han kommer att få uppföra en 
byggnad på tomtmarken.  
 
Fallstudien visar på att mindre tomter har ett betydligt högre marknadsvärde än stora. Ju större 
tomtens area är desto mer sjunker kvadratmeterpriset. Försäljning av en tomt till ett privat 
byggföretag kan vara det mest lönsamma affären för fastighetsägaren, det beror på vilken 
potential till värdestegring företaget anser att marken har.    
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Bilagor 

 

Bilaga 1, Flygfoto samt topografikarta över fastighet 1:14(röda pilen)     

 

      

 

               

 

 

 

 

 

 
Källa: lantmäteri-, kart och mättjänst,                     Källa: Stadsbyggnadskontoret 
 
Nacka kommun    
 

Bilaga 2 

 

Källa: booli 

 

 

Alternativ 1: Tomt, 3000-

5000 kvm, i Kummelnäs            

Objekt 
Area 
(m²) 

Avstånd till 
vatten(m) 

Köpeskilling(kr) Överlåtelsedatum Kr/m² 

1. Enrisvägen 5 3 162  330 2 200 000 2011-04-26 696 

2. Åbroddsvägen 14B 3 917 990 2 200 000  2011-03-31  

3. Högabergsvägen 14     1 800 000 2011-03-31  

4. Hedevägen 6 3 823   5 900 000 2011-03-01 1543 

5. Vendevägen 3     2 550 000 2010-08-12  

6. Drottningvägen 26 3 449  330 2 100 000 2010-08-02 609 

7. Åbroddsvägen 16 3 311 990 2 760 000 2010-06-11 834 

8. Gustafsvägen 10   2 575 000 2010-04-26  

9. Åbroddsvägen 32 3 300 1 200 1 725 000 2009-06-10 523 

10. Grävlingsbergsvägen 12   3 300 000 2008-09-01  

11. Grävlingsbergsvägen 5     3 100 000 2008-06-02  

100 m från 

strandlinjen 
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Bilaga 3,Flygfoto över fastigheten Hedevägen 6( röda pilen) 

 

Källa: Lantmäteri, kart- och mättjänst 

Bilaga 4 

Alternativ 2: Tomt 2000-2500 kvm i 
Kummelnäs            

Objekt 
Area 
(m²) 

Avstånd till 
vatten(m) Köpeskilling(kr) Överlåtelsedatum Kvm/m² 

1.Lövbergabacken 5 1 951 160 3 475 000 2010-12-30  

2.Björnbergsvägen 8 1 500 360 2 175 000 2010-12-21  

3.Norrbys väg 15 2 710 1 000 4 925 000 2010-11-15  

4.Regentvägen 12 1 325  7 400 000 2010-11-01  

5. Frövägen 11 2 233 1 300 1 500 000 2010-10-01  

6. Oscarsvägen 3 1 829  2 100 000 2010-09-21  

7.Skepparholmsvägen 3B   4 700 000 2010-08-25  

8.Backamovägen 7 2 020  1 750 000 2010-08-02  

9.Kummelnäsvägen 12 920  2 393 000 2010-07-05  

10. Lövbergavägen 46 1 599 230 2 700 000 2010-06-23  

11.Vendevägen 8 1 340 740 2 250 000 2010-05-28  

12.Götavägen 7 1 750  2 750 000 2010-03-12  

13.Hasseluddsvägen 122B, 1 186  2 500 000 2010-03-01  

14.Risvägen 6 1 604 630 2 000 000 2010-02-25  

15.Högabergsvägen 25 1 860 1 100 1 475 000 2009-12-18  

16.Grävlingsbergsvägen 6 2 300 2 300 2 635 000 2009-12-01  

17.Grävlingsbergsvägen 10 2 277  2 675 000 2009-09-01  

18.Vendevägen 13 2 080  1 900 000 2009-11-27  

19.Vendevägen 11 2 100  2 450 000 2009-11-27  

20.Drottningvägen 41 1 938 390 2 575 000 2009-10-29  

21.Vendevägen 7 1 300 690 1 600 000 2009-07-17  

22.Regentvägen 12 1 325  1 600 000 2009-06-22  

23.Drottningvägen 43 2 009 380 2 475 000 2009-04-30  

24.Kvarnbergsvägen 20A 1 206 110 2 000 000 2009-02-24  

25.Vikingshillsvägen 60 1 575  1 200 000 2008-09-15  

26.Grävlingsbergsvägen 12   3 300 000 2008-09-01  

27.Grävlingsbergsvägen 18 2 237  4 000 000 2008-06-23 1788 

28.Grävlingsbergsvägen 5   3 100 000 2008-06-02  
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Källa: booli 

 

Bilaga 5, Flygfoto över Grävlingsbergsvägen 18,(röd pil)

 

Källa: Lantmäteri, kart- och mättjänst 

 

Bilaga 6 

Alternativ 2: Tomt 3000-5000 kvm i 
nacka kommun, strandläge           

Objekt 
Area 
(m²) 

Avstånd till 
vatten(m) 

Köpeskilling(kr
) 

Överlåtelsedatu
m 

Kvm/m
² 

1.Skepparholmsvägen 2C 2 538   5 500 000 2009-08-03  2167 

2.Marinstadsvägen 12     3 500 000 2008-08-11   

Källa: Booli 

 

Bilaga 7, Flygfoto över fastigheten Skepparholmsvägen 2C(röda pilen) 

 

B 
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Källa: Lantmäteri, kart- och mättjänst 

 


