
   
Författare:  Handledare: 
   Hedvig Mathisson 
 

 
Stockholm 2014 

Hans Lind 

   

 

 

 

 
 
Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 286 

Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp 

Avd för bygg- och fastighetsekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhandling vid tomträttsavgäldreglering  

för kommersiella tomträtter 

 

- Med fokus på beräkningsmodell för avgäldsunderlag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

Abstract 

The objective of a site leasehold is to allow the lessee to occupy a specific plot of land. In 

return, the lessor imposes an annual ground rent. The ground rent ownership gives the lessor 

the possibility to capture the increasing in land value.  As such, the rent is based on the value 

of the land multiplied with a percentage that reflects the yield of the land value. It is 

renegotiated every ten years. The system is associated with several weaknesses.  The fact 

that the level of rent strongly depends on the valuation of land creates a great deal of 

difficulty. To assess the value of land, the lessor and lessee apply different methods and 

data, as a result of their variety of economic interests and principals. Therefore, they do not 

succeed in agreeing on a rent and most cases lead to a litigation. These processes tend to be 

very costly and time-consuming.  

 

The aim of the thesis is to present the problems associated with the site leasehold. The report 

emphasis the party’s different way of calculating the land value. Afterwards, suggest 

improvements for the proceeding of rent setting in a way that makes it more efficient. 

Another objective is to investigate the relationship between an extended building permission 

and the level of ground rent, in order to determine whether the regulation of ground rent 

prevents the lessee from going through with a building extension. The paper covers only 

public leasehold system concerning commercial properties. Furthermore, a study has been 

carried out in order to analyse the impact of the site leasehold system on the urban 

development.  Four different calculations based on different ways of adjusting the rent to an 

increased construction right are made. Afterwards, the total profitability of the investment 

will be put in relation to the invested capital. A conclusion whether the part of the surplus 

demanded by the lessor has an effect on the implementation of an increasing area will then 

be made. Furthermore, interviews with experts in the area of study as well as an examination 

of 8 court cases regarding site leaseholds are included in the conclusion of whether or not 

the prevailing leasehold system should be considered as satisfying.  

 

In conclusion, it can be stated that because of the deficient formulas the final ground rent is 

based on a negotiation and not on the real land value. Today, there exist no well-functioning 

formulas that can separate the value of the land from the value of the building in a reliable 

way. Therefore it gives rise to long and costly litigations. The paper suggests that either by 

connecting the ground rent to a factor that can be observed right from the real estate market, 

for example the rent, or by simply determining the ground rent based on negotiating terms a 

more efficient leasehold system would be reached.    
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Sammanfattning 

Begreppet tomträttsupplåtelse innebär att tomträttshavaren har rättighet att disponera en 

tomtmark i gengäld mot en årlig ersättning till tomträttsupplåtaren, en så kallad 

tomträttsavgäld. Avgälden grundar sig på ett avgäldsunderlag, tomtens markvärde, samt en 

avgäldsränta som skall reflektera avkastningskravet på markkapitalet. Vart tionde eller 

tjugonde år omregleras avgälden efter förändrade förutsättningarna på marknaden.  Parterna 

gör i regel skilda bedömningar av markvärdet, vilket leder till att det blir ett rättsfall. 

Därmed fastställs avgäldsunderlaget utifrån domstolens bedömning av markvärdet.  

 

Fokus i detta arbete ligger på att undersöka och definiera de bakomliggande faktorerna som 

ger upphov till tvister mellan parterna vid en tomträttsavgäldsreglering. Genom dels 

intervjuer med sakkunniga inom ämnesområdet, dels en studie av åtta rättsfall belyses dessa 

faktorer.  Dessutom genomförs en empirisk studie i syftet att undersöka lönsamheten av en 

utökad byggnadsvolym på en byggnad på ofri grund, med beaktning av avgäldsregleringen. 

Studien baseras på 4 alternativa avgäldsregleringsmodeller. Utgångspunkten vid 

utformningen av dessa är att parterna tilldelas varierande stor andel av överskottet från 

investeringen. Därefter avgörs det om tomträttshavaren finner avkastningen tillfredställande 

nog för att genomföra fastighetsförädlingen.  

 

Slutsatsen från intervjuerna samt rättsfallen är att grunden till tvisten uppstår på grund av att 

de beräkningsmodeller som genom tomträttsutredningar samt rättsfall rekommenderats att 

tillämpa är bristfälliga. Varken ortsprismetoden eller den hypotetiska avkastningskalkylen, 

vilka är de två huvudsakliga metoder som används, delar upp fastighetsvärdet i ett mark- och 

byggnadsvärde på ett tillförlitligt sätt. Detta resulterar i att parterna gör skilda bedömningar 

gällande de ingående parametena i formlerna, vilka data som bör tillämpas och diverse 

justeringar av materialet. Därmed kan det beräknade markvärdet alltid ifrågasättas av 

motparten. Vidare, resulterar detta i att domstolen dömer efter en ”mittemellan-princip”. 

Huruvida avgäldsunderlaget avspeglar markvärdet kan därför diskuteras.  Den empiriska 

studien visar att det måste skapas ekonomiska incitament för tomträttshavaren för att denne 

ska genomföra en tillbyggnation på en byggnad på ofri grund. Om så inte är fallet blir inte 

avkastningen tillräckligt stor i förhållande till investeringskostnaden. En avgäldsbefrielse 

kan anses skapa tillräckligt goda incitament.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att dela upp ett fastighetsvärde i ett mark- och 

byggnadsvärde ger upphov till de komplexa och komplicerade förhandlingssituationerna. På 

dessa grunder blir slutsatsen att det vore tids- och kostnadsbesparande att bestämma 

avgälden utifrån en förhandling om en rimlig ersättning för rättigheten att disponera 

tomtmarken.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

  

Tomträtt utgör en särskild form av markupplåtelse som innebär att tomträttshavaren har rätt 

att disponera en tomtmark i gengäld mot en årlig ersättning till markägaren, dvs. 

tomträttsupplåtaren. Vad som anses vara en skälig ersättning, en s.k. avgäld, är en 

omdiskuterad fråga. Avgälden regleras enligt dels lagstadgade bestämmelser i Jordabalken, 

dels beräkningsmodeller som tillämpats i rättspraxis. Dock utgör dessa modeller ett trubbigt 

verktyg vilket skapar utrymme för tvister mellan parterna. Avgäldsregleringen är därför 

förenad med omfattande förhandlingar som i flertalet fall leder till kostsamma och 

tidskrävande rättsprocesser. Ett antal utredningar, i uppdrag av regeringen, har genomförts i 

syfte att omarbeta regelverket och tydliggöra de befintliga komplexa beräkningsmodellerna. 

Målsättningen är att utforma en effektivare modell som är applicerbar i samtliga 

tomträttsfall. Trots dessa försök har en modell som konsekvent kan tillämpas inte lyckats 

utformas. Detta innebär att det råder en tomträttssituation som karaktäriseras av otydlighet, 

osäkerhet och rättstvister.  

  

Begreppet tomträttsupplåtelse har existerat i svensk lag sedan 1907 och därefter omarbetats 

vid två tillfällen. Dagens utformning härstammar huvudsakligen från regleringen som 

genomfördes 1953. Staten och kommunen är endast de aktörer som har rätten att bilda 

tomträtter. Stockholms stad, som är den största markägaren i Stockholm, har ett bestånd på 

13 000 tomträtter. Exploateringskontoret är den avdelning som behandlar tomträttsärenden. 

Främst är det avgäldsreglering beträffande kommersiella tomträtter som orsakar problem. 

Eftersom att avgälden omregleras med jämna intervaller är detta ett återkommande problem 

för varje enskild tomträtt.  Rättsprocesserna tenderar att bli tidskrävande vilket resulterar i 

att parterna ständigt ligger i tvist. Detta innebär negativa ekonomiska konsekvenser för 

parterna. Under 2012 behandlas totalt 74 ärenden av mark- och miljödomstolen av Nackas 

tingsrätt. (Fastighetsägarna, 2013) 

 

1.2 Problemformulering 

 

En tomträttsupplåtelse är komplicerad i den meningen att det uppstår ett ömsesidigt 

beroende mellan tomträttsupplåtaren och tomträttshavaren.  Eftersom att det inte är möjligt 

att skilja en byggnad från dess tillhörande tomtmark hamnar parterna i en 

förhandlingssituation som kräver ett avgörande. Dagens modell innebär att avgälden baserar 

på tomtens markvärde. Till skillnad från en värdering av en byggnad på fri grund, där 

byggnad med tillhörande mark värderas som en enhet, måste fastighetsvärdet delas upp i ett 

mark- och byggnadsvärde. På grund av att det skett få överlåtelser av enbart tomtmark i 

Stockholms innerstad måste markvärdet av en tomträtt beräknas med stöd av teoretiska 

beräkningsmodeller. I dagsläget tillämpas modeller som möjliggör parterna att framhålla 

skilda resultat vilket leder till tvister. Det är dessa förhandlingsförhållanden som utgör 

kärnan till problematiken som detta arbete skall behandla.    
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1.3  Syfte 

 

Arbete har två syften. Det första är att allmänt undersöka vilka brister som är förenade med 

dagens tillvägagångsätt vid en avgäldsreglering. Fokus ligger på att redogöra för respektive 

parts principer, resonemang och beräkningar som utgör beslutsunderlaget vid en 

avgäldsreglering.  

 

Det andra syftet är att undersöka hur avgälden ökar som funktion av tillkommande byggrätt. 

Detta för att sedan kunna resonera kring vilka konsekvenser avgäldsregleringen har på 

tomträttshavarens investeringsbeslut.  

 

Eftersom den senaste genomförda tomträttsutredningen utgått från att förbättra det befintliga 

systemet har alternativa modeller för avgäldsbedömning inte undersökts. En väsentlig fråga 

är därför att ta ställning till om dagens system skall anses lämpligt, dels vid reglering av 

avgälden för befintlig byggrätt, del vid avgäldsregleringen vid utökad byggrätt. 

Målsättningen är därför att identifiera problemen behäftade med modellerna för att därefter 

föreslå förbättringar.  

 

 

1.4 Metod 

 

Arbetsprocessen är uppdelad i ett antal etapper.  Först utförs en studie av den litteratur som 

skrivits inom ämnesområdet. Eftersom att det finns sparsamt med studier eller annan 

litteratur gällande tomträtter baserar teoridelen till stor del på statens offentliga 

tomrättsutredningar. Begrepp samt lagstiftning förknippade med tomträttssystemet tas upp. 

Även ges en övergripande förklaring av värderingsmodeller och internationella 

tomträttsavgäldssystem.  

   

Därefter görs en systematisk genomgång av ett stort antal tomträttsrättsfall. Rättsfallen som 

analysen baseras på är rättsfall som Stockholm stad rekommenderat och som rör 

tomträttsmål för tomträtter i Stockholms city som ägt rum under 2000-talet.  

 

Ett flertal intervjuer, dels med Stockholms Stad, dels med privata fastighetsbolag samt 

jurister genomförs. Alla intervjuade personer har varit engagerade i förhandlingar av 

tomträttsavgälder.  

 

Slutligen genomförs en Empirisk studie där kunskap som presenteras i teoridelen tillämpas. 

Studien baserar på 4 alternativa avgäldsregleringar till följd av en utökad byggrätt.  

  

1.5 Avgränsningar   

 

Arbetet behandlar tomträttsavgälder för kommersiella fastigheter. Anledningen till 

begränsningen är att förfarandet vid tomträttsavgäldsreglering för privata bostäder inte är 

behäftade med samma problematik som för kommersiella tomträtter.  

 

Studien baseras endast på problematiken förenad med bedömning av avgäldsunderlaget. 

Avgäldsräntan kommer därför endast att nämnas i teoridelen.  
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Tomträttsfallen som ingår i studien är ett slumpmässigt urval av tvister som ägt rum mellan 

2000-2008 och berör tomträtter i Stockholm City.  

 

1.6 Disposition 

 

Arbetet är indelat i 2 sektioner. Den första delen, kapitel 2-5, börjar med att ge läsaren 

kunskap gällande dagens avgäldssystem där grundbegrepp och beräkningsmodeller 

redovisas. Detta i syftet att ge läsaren en förståelse och bakgrunden till de modeller som 

tillämpas vid avgäldsreglering samt för att klargöra inom vilket rättsligt ramverk som 

regleringen skall ske. Därefter ges en historisk bakgrund till avgäldssystemet och hur det 

utvecklas genom åren. Kapitel 5 ger en överblick över ett antal internationella 

tomträttsavgäldssystem i syfte att ge läsaren ett breddare perspektiv på alternativa modeller.   

 

Den andra delen, kapitel 6-8, baseras på egna studier. Kapitlet 6 redovisar resultatet av en 

genomgång av åtta rättsfall. Fokus i studien är att jämföra parternas argumentation och 

principer. Vidare belysa på vilka punkter som deras bedömning skiljer sig åt. En jämförelse 

görs sedan med domstolens ställningstagande och beslutsunderlag.  

 Kapitel 7 baseras på intervjuer. Syftet är att redogöra för parternas synpunkter på 

problematiken gällande avgäldsmodellerna. Därefter redovisas i kapitel 8 en empirisk studie 

där målsättningen är att undersöka hur avgälden påverkas av tillbyggnad av en våning. De 

avslutande kapitlen presenterar resultat av studien av rättsfallen, intervjuerna samt den 

empiriska studien. Kapitlet följs av en avslutande diskussion.  
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2.  Grundläggande teori och definitioner 

2.1 Tomträttupplåtelse  

Kapitlet baseras på information hämtat från Statens offentliga utredningar, SOU(2012:71) 

Tomträttsavgäld och friköp, utgiven 2012.  

 

Definitionen av tomträtt kan hittas i Jordabalkens 13 kapitel och lyder som följande:  

“Tomträtt är en nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid för visst ändamål mot årlig 

avgäld i pengar”  

Begreppet tomträttsupplåtelse innebär att tomträttsupplåtaren, dvs. markägaren, och 

tomträttshavaren, dvs. ägaren till byggnaden upplåten med tomträtt, ingår ett skriftligt avtal 

som ger tomträttshavaren rätten att disponera en specifik tomtmark. Tomträttshavaren 

besitter likaväl juridiska rättigheter som skyldigheterna förenade med tomten. Detta innebär 

att inom ramen för markens tillhörande byggrätt, har denne rätt att förädla byggnaden 

exempelvis genom en om- och tillbyggnad och skyldigheten att bära fastighetens tillhörande 

kommunala fastighetsavgift eller statliga fastighetsskatt. Markägaren besitter i sin tur 

rättigheten att avsluta tomträttsavtalet, dock kan detta endast ske under mycket specifika 

omständigheter och kan ske tidigast 20 år efter upplåtelsetidpunkten. Det är mycket sällsynt 

att en uppsägning blir aktuellt. Fördelen med upplåtelseformen är att tomträttsupplåtaren 

behåller möjligheten att i framtiden tillgodogöra sig marken. Därmed innebär det att makten 

över stadens markanvändning stannar hos kommunen. Dessutom innebär avgälden att 

kommunen tillgodogör sig en årlig riskfri avkastning. Avgäldsintäkter utgör en betydande 

inkomstkälla i kommunala verksamheten. År 2011 uppgick avgäldsintäkterna från tomträtter 

för annat ändamål än bostäder till cirka 1,1 miljarder kronor.     

2.2 Tomträttsavtal 

 

Tomträttsavtalet sluts mellan tomträttsupplåtaren och tomträttshavaren. Avtalen löper på 

obestämd tid, dock kan villkoren under denna tid omregleras. Avtalet omförhandlas på 

begäran av någon av parterna, antingen vart tionde eller vart tjugonde år. Senast ett år innan 

regleringstidpunkten måste ett s.k. tilläggsavtal slutits eller i de fall då parterna inte lyckats 

enas om en avgäld måste någon av parterna ha väckt talan i domstol. Om ingen av parterna 

påtalat en omreglering kommer avtalsvillkoren att förbli oförändrad under den kommande 

avgäldsperioden. Regleringen sker efter eventuella marknadsförändringar som skett sedan 

den förra förhandlingen. Parterna är fria att bestämma grunden utifrån vilken avgälden 

sättas.(Stockholms stad, 2013) 

2.3 Avgäldsmodell 

 

I många fall lyckas inte parterna enas om en skälig avgäld. Om denna situation uppstår krävs 

det ett avgörande i domstol. Domstolen bedömer en skälig avgäld i enlighet med lag och 

direktiv som utformats utifrån ett antal tomträttsutredningar. Genom dessa utredningar har 

ett avgäldsmodell utformats som baseras på ett rörligt avgäldsunderlag multiplicerat med en 

fast avgäldsränta.  
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2.3.1 Avgäldsunderlag 

 

Avgäldsunderlagets ska enligt JB 13 kap 11 § baseras på värdet som marken bedöms ha vid 

tidpunkten för förhandlingen.  Högsta domstolen har i NJA 1975 s. 385 bestämt att mark- 

värdet ska antas motsvara ”ett tänkt saluvärde på marken i avröjt skick vid 

omregleringstidpunkten”. Enligt 13 kap JB§10 skall beloppet vara konstant under en 

avgäldsperiod om minst 10 år. Detta innebär att avgäldsunderlaget är specifikt för varje 

enskild tomträtt och kan antingen fastställs genom traditionella värderingsmetoder eller 

genom en härledning. 

 

2.3.2 Avgäldsränta 

 

Avgäldsränta skall representera avkastningskravet på markkapitalet. Avkastningskravet, 

avgäldsräntan, ska bestämmas genom en marknadsmässig bedömning av 

direktavkastningskrav för investeringar i mark. Vad som skall anses som en rimlig räntesats 

är den fråga som tomträttsutredningar främst fokuserat på. Räntan har i flera omgångar 

omreglerats och följt en nedåtgående trend.  Den aktuella nivån uppgår till 2,75 

procentenheter för en tioårig avgäldsperiod vilket är en minskning med 0.50 procent från 

den tidigare avgäldsräntan. Under den senaste utredningen diskuteras huruvida avgälden 

skall fastställas i lag.  
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3. Värdeteori, Värderingteori och Värderingsmetoder  

3.1 Värdeteori  

Kapitlet baserar på information hämtad från litteraturen Fastighetsvärdering utgiven av  

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet år 2010.  

 

Uppbyggnaden av ett värde kan beskrivas utifrån en värdeteori. Teorin grundas på en 

funktion av ett antal bakomliggande faktorer som med olika stor inverkan tillsammans 

skapar ett totalt värde. Teori är starkt knuten till den allmänna ekonomiska teorin, dvs. 

relationen mellan utbud och efterfrågan. Vidare innebär det att värdet inte är konstant utan 

varierar med marknadsförhållanden. Grundförutsättningen för att ett värde ska uppstå är bl.a. 

att det finns ett behov av objektet ifråga, den tillför en nytta till ägaren, ägaren kan utesluta 

allmänheten från objektet samt att den endast finns i en begränsad upplaga. Definitionen på 

ett värde kan ta olika form eftersom att det är en individuell bedömning. När man pratar om 

värde kan man exempelvis referera till ett affektionsvärde, politisktvärde eller ett värde som 

uttryckas i pengar. 

 

Värde= f (a, b,…n) 

 

 

3.2 Värderingsteori 

 

Det förekommer två typer av värderingssituationer, nämligen överlåtelse- och 

innehavssituation. Beroende på syftet med värderingen tillämpas olika värderingsteorier där 

antingen värdebegreppen marknadsvärde eller avkastningsvärde är av intresse. Vid en 

planerad försäljning är det den bedömda köpeskillingen som förväntas erhållas som är 

relevant, dvs. marknadsvärdet. Definitionen av markvärdet lyder:  

 

”Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid försäljning av fastigheten vid en viss 

angiven tidpunkt under normala förhållanden på en fri och öppen marknad, med tillräcklig 

marknadsförings tid, utan partsrelationer och utan tvång.” 

 

Alternativ två, en innehavssituation, innebär att en uppskattning av de framtida nyttorna 

ligger till grund för värderingteorin, nyttorna kan exempelvis uttryckas i nettointäkter. Dessa 

nyttor utgör avkastningsvärdet för ägaren.  Avkastningsvärdet är individuellt och grundar sig 

på ett flertal faktorer såsom fastighetsägarens skicklighet att förvalta fastigheten, 

finansierings- samt beskattningssituationen.  Det finns en stark relation mellan 

marknadsvärde och avkastningsvärdet. Det är vanligt förekommande att avkastningsvärdet 

tillämpas vid uppskattning av marknadsvärdet. Definitionen av avkastningsvärdet lyder: 

 

”Nuvärdet av förväntade framtida nettoöverskott” 
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3.3 Värderingsmetoder 

 

Det finns tre huvudmetoder att tillämpa vid en fastighetsvärdering. Val av metod beror på 

vilken typ av värde som söks, dvs.  marknadsvärdet eller avkastningsvärdet.  De tre 

metoderna är följande:  

 

 Ortsprismetoden: Marknadsvärdet uppskattas med ledning av tidigare transaktioner 

med liknande objekt inom samma geografiskas område.  

 Nuvärdesmetoden: Marknadsvärdet bedömas utifrån en nuvärdesberäkning av 

förväntade framtida avkastningar.  

 Produktionsmetoden: Metoden baseras på en kostnadsbedömning av att återanskaffa 

fastigheten. Därefter reduceras värdet med värdeminskningen som uppstår på grund 

av slitage.  Dessutom inkluderas tomtmarkvärdet.  

 

Beträffande markvärderingen vid tomträtter värderas marken utifrån förutsättningen att 

tomten är obebyggd. Ortsprismetoden är därför endast den metod som är relevant. Med 

anledning av detta kommer kapitlet endast att behandla ortsprismetoden.  

3.4 Ortsprismetoden 

 

Ortsprismetoden är en direkt värderingsmetod. Den baseras på att lämpliga jämförelseobjekt 

väljs ut för att ingå i ortsprisunderlaget för värderingsobjektet. Ett jämförelseobjekt innebär 

en tidigare fastighetstransaktion och ett värderingsobjekt är den fastighet som önskas 

värderas. Det som avgör huruvida ett jämförelseobjekt skall anses lämpligt att inkluderas i 

ortsprisunderlaget beror på likheten mellan dess värdefaktorer och värderingsobjektets. Med 

värdefaktor menas egenskaper som är knutna till fastigheten, exempel på värdefaktorer är 

fastighetens belägenhet, ålder och standard. Var och en av faktorerna utgör en viss andel av 

fastighetens totala värde. En fastighets kombination av värdefaktorer är unik vilket innebär 

att en fastighet är ett objekt av heterogen karaktär. Det faktum att en fastighets uppsättning 

av värdefaktorer är unik resulterar i att ett värde inte kan observeras utan det krävs mer eller 

mindre komplicerade justeringar för att kompensera skillnader i värdefaktorerna mellan 

objekten och därmed erhålla ett representativt ortsprismaterial. Justeringarna leder till att 

resultatet är förenat med en viss osäkerhet. Målsättningen för en värderare är därför att hitta 

fastighetstransaktioner där fastigheten har så många värdefaktorer som möjlig som 

överensstämmer med värderingobjektets. Därmed minimeras justeringarna vilket ökar det 

slutliga resultatets tillförlitlighet.  

 

3.5 Ortsprismetoden vid värdering av tomtmark 

 

Värdet av en tomtmark utgörs främst av två värdefaktorer nämligen, det geografiska läget 

samt markens tillhörande byggrätt. Därför är det av stor betydelse att genomföra läges- och 

tidsjusteringar samt justeringar för miljöfaktorer i objektens närmiljö. Dessutom ska de 

kostnader som krävts för att iordningställa marken i byggbart skick tas i beaktning.  

3.5.1 Lägesjusteringar 

 

Den viktigaste prispåverkande faktorn för kommersiella fastigheter är läget.  Lägesfaktorn 

varierar mellan stadsdel och kvarter och påverkas av ett stort antal parametrar. 

Värdefaktorerna som påverkar tomtvärdet kan delas in i två grupper, de områdesanknutna 

och de som tillhör mikroläget. De områdesanknutna faktorerna är de som är gemensamma 
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för alla fastigheter inom samma kvarter t.ex. närheten till kommunikationer och service. Till 

den andra gruppen tillhör faktorer som har olika värdeinverkan på fastigheter inom samma 

kvarter, dvs. de är anknutna till den specifika tomten. Närheten till gångstråk, 

trafikströmmar, grönområden, utsikt, exponeringsgrad är exempel på faktorer som är 

förenade med mikroläget och kan ha en väsentlig värdepåverkan. Tillvägagångsättet vid 

lägesjusteringar baseras på en jämförelse av värderings- och jämförelseobjektets läge för att 

därefter justera jämförelseobjektets köpeskilling till det värde som det skulle ha haft under 

samma geografiska förutsättningar som värderingsobjektet. Metoder för att kartlägga 

lägesfaktorn för olika områden är genom en jämförelse av hyresnivåer.  

3.5.2 Miljöstörningar 

 

Miljöstörningar innebär faktorer i närmiljön som har en negativ inverkan på markvärdet. Det 

finns ett stort antal faktorer som ingår i denna kategori. Samtliga har gemensamt att de 

belastar driften av verksamheten på tomten.  Vanligt förekommande faktorer är buller, 

avgaser, skakningar och barriäreffekter som vägar samt järnvägar orsakar. Till denna 

kategori tillhör även immissioner från kraftledningar i form av strålning och förfulning av 

närmiljön. Andra störningar som har negativ värdepåverkan är aktiviteter i närmiljön som 

ger upphov till obehagliga lukter. 

 

 

3.5.3 Tidsjusteringar 

 

Tidpunkten då en transaktion genomfördes är en viktig aspekt att ta i beaktning eftersom att 

prisbildningen varierar med förändrade marknadsförhållandena. I Stockholms innerstad kan 

marknaden svänga snabbt. Detta innebär att omfattande justeringar kan vara nödvändigt att 

göra så att köpeskillingen för jämförelseobjektet motsvara den som skulle ha varit aktuell 

under de rådande marknadsförutsättningarna vid värderingstidpunkten. Justeringen innebär 

att det först måste göras en kartläggning av marknadsfluktuationer som skett under perioden 

mellan transaktionen och värderingstidpunkten. Därefter skall en bedömning göras hur 

värdet på den specifika marken har växlat med marknaden. 

3.5.4 Markens grundförhållanden 

 

Markens grundförhållanden utgör även föremål för justeringar eftersom att värderingen av 

en tomträtt görs med utgångspunkt från att tomten är i byggbart skick. En mark med dåliga 

markförhållanden är förenade med omfattande exploateringskostnader. 

 

 

3.6 Hypotetisk avkastningskalkyl 

 

Den hypotetiska avkastningskalkylen är en beräkningsmodell som tillämpas vid 

markvärdering. Metoden, även kallad residualmetod, innebär att en härledning av 

markvärdet genomförs. Metoden baseras på att markvärdet erhålls som en restpost efter att 

formelns ingående parametrarna subtraherats från totalvärdet. Fördelen med den hypotetiska 

avkastningskalkylen i jämförelse med ortsprismetoden är att den är tillämpningsbar vid 

samtliga värderingar. Det negativa med beräkningsmodellen är att relativt omfattande 

analyser och antaganden krävs som underlag för att uppskatta de ingående parametrarna. 

Eftersom att alla parametrar baseras på schablonvärden kan resultatet vara förenat med stor 
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osäkerhet. I tomträttsutredningen SOU(1990:23) presenteras ett räkneexempel där den 

hypotetiska avkastningskalkylen tillämpas. Efter denna utredning ansågs kalkylen utgöra ett 

bra komplement till ortsprismetoden. De värden på ett antal parametrar som rekommenderas 

i utredningen förekommer ofta även i dagens kalkyler. Parametrarna skall uppskattas utifrån 

förutsättningen att byggrätten utnyttjas maximalt inom ramen för restriktioner i 

tomträttskontraktet.  

 

Den hypotetiska avkastningskalkylen:  
 

Totalvärde(T) = Markvärde(M) + Räntekostnad för mark under byggnadstiden(rM) 

+Byggkostnad(B) + Initialförluster(I) + Projektrisk/vinst(V) 
 

 Totalvärde: Marknadsvärdet för en nybyggd fastighet, med en normal 

hyresavkastning i beaktning av läge, standard, storlek samt utformning 

 
Totalvärde = Driftnetto/Direktavkastningskrav 

 

o Driftnetto: Hyresintäkter reducerat med drift- och underhållskostnader samt 

fastighetsskatt.  

 

o Direktavkastnings krav: Avkastningskravet på en investering 

 

 Markvärde: Värdet för mark i byggklart skick 

 

 Byggkostnad: Byggnadskostnaderna skall innefatta byggherrens totala kostnader vid 

totalentreprenad. Posten utgår ifrån en byggklar tomt. Den totala byggkostnaden 

beräknad till tidpunkten då byggnaden är klar och ska räknas upp med räntan.  

 

 Räntekostnad för mark under byggnadstiden(rM): Kostnaden som byggherren 

belastas med för marken under byggnadstiden. Nivån sätts utifrån antagandet om att 

marken är realvärdesäker. Det rekommenderas att räkna med en årlig ränta på 3 

procent. En byggnadstid mellan 2-3 år ger därför en ränta inom intervallet 5-10  

procent.  

 

 Initialförluster: Inkomstbortfall på grund av att en nyetablerad verksamhet inte når 

sin maximala kapacitet i initialskedet. I denna post ingår även de extra drift- och 

underhållskostnaderna som kan uppstå då bygganden tas i bruk. Parametern 

uppskattades i utredningen uppgå till ett halvårs hyresbortfall. Det faktum att 

hyresgäster fått villkorliga hyresavtal med reducerade hyror under den första 

hyresperioden ska tas i beaktning eftersom att det innebär att tomträttshavaren inte 

erhåller maximala hyresintäkter. 

 

 Projektvinst/Riskprmie: Parametern uttrycker den vinst som byggherren förväntas 

erhålla med beaktan av storleken på risken som är förenad med investeringen. Denna 

post varierar med tidpunkt, fastighetens geografiska läge samt typ av byggrätt. I 

tomträttsutredningen bedömde man denna faktor till mellan 10-20 procent. Parameter 

anses vara den svåraste att bestämma eftersom att det handlar om en individuell 

bedömning om hur riskbenägen investeraren är, dvs. vilket avkastningskrav som 

investeraren kräver.  
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Tillförlitlighet förenad med det härledda markvärdet varierar med dataåtkomsten. Om 

totalvärdet inte överstiger produktionskostnaderna med mer än 10-20 procent bör resultatet 

anses som ej tillförlitligt och bör inte ingå i värderingsunderlaget. Den rekommenderade 

andelen för att värdet skall anses som rimligt är vid en skillnad på 30-40 procent.  

 

3. 7 Värderingsmodell för tomtmark vid fastighetstaxering 

 

Fastigheter tilldelas ett taxeringsvärde som baseras på beräkningar genomförda av 

skattemyndigheten. Dessa värden ligger sedan till grund för fastighetsbeskattningen men 

tillämpas även i andra avseenden exempelvis som en indikation på markvärdet vid reglering 

av tomträttsavgälder.  

 

Beträffande kommersiella fastigheter, anser skattemyndigheten att markens tillhörande 

byggrätt avspeglar tomtvärdet bättre än själva tomtarean. Vid en värdering utgår man därför 

från den byggrätt i kvadratmeter bruttoarea (BTA) ovan mark som är knuten till tomträtten.. 

Byggrätten värderas olika beroende på typ av bebyggelse. 
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4. Tomträttsinstitutet 
Kapitlet baseras huvudsakligen på information hämtat från Statens offentliga utredning, 

SOU(2012:71) Tomträttsavgäld och friköp, utgiven 2012.  

 

Tomträttsinstitutet bildades 1907. Grundtanken med att låta byggherrar hyra tomtmark i 

syfte att uppföra bebyggelse, var att reducera deras investeringskostnader. Det innebär 

därför att tomträttsinstitutet ursprungliga var en politisk åtgärd för att stimulera 

nybyggnation. Efter en tid ansågs byggherrarna vara finansiell starka nog att köpa marken 

från kommunen. Detta synsättsätt kom dock att ändras. År 1953 skedde en reform av 

lagstiftningen som innebar att istället för att en tomträttsupplåtelse skulle anses vara en 

temporär lösning skulle upplåtelse formen nu anses vara en permanent upplåtelseform.  Det 

fanns inte längre någon avsikt av tomträttsupplåtaren att sälja marken till tomträttshavaren, 

utan istället ansåg denne upplåtelseformen vara en kapitalinvestering. Detta fick 

konsekvenser för avgäldsnivån. Istället för att avgälden endast skulle utgå som en symbolisk 

summa som den dittills gjort, skulle den nu motsvara avkastningen på markkapitalet. I och 

med detta nya synsätt tog beräkningsmodeller form som skulle uttrycka de ekonomiska 

principer utifrån vilka avgälden skulle fastställas. Den nya lagstiftningen skulle trygga 

tomträttshavaren ställning och samtidigt ta tillvara på fastighetsägarens intressen. Dessutom 

skulle lagstiftningen ta hänsyn till allmänhetens intressen, vilket var att erhålla markens 

värdestegring. En fördel, förutom de ökade avgäldsintäkterna, var att kommunen skulle 

behålla möjligheten att i framtiden disponera marken till annat ändamål, därmed blev 

reformer en fördel ur allmänhetens synvinkel. Grund förutsättningarna för markavgälden 

som avspeglar markvärdestegringen har sedan dess kvarstått.  

 

Staten har genom åren tillsatt ett antal tomträttsavgäldsutredningar. Utredningarna har 

genomförts med målsättningen att forma en tydligare och lättare applicerbar lagstiftning. 

Detta med önskan om att underlätta tomträttsförhandlingarna och eliminera de tvistemål som 

den oprecisa lagregleringen skapar utrymme för. Den första utredningen tillsattes 1977 följt 

av en utredning 1988, vilket sedan kompletterades med två lagrådsremisser. Sedan början på 

1900-talet har det skett lagförändringar vid endast två tillfällen, 1954 samt 1968.  

 

4.1 Lagförändringar 

 
Efter reformen 1953 kunde inte längre tomträttshavaren säga upp tomträtten. Däremot var 

upplåtaren berättigad, under restriktiva former, erhålla marken för annat ändamål. En annan 

förändring i det nya systemet var att avgäldsperiod infördes. Detta innebar att avgälden 

skulle omregleras med bestämda intervaller. Innan 1954 fanns det möjlighet att avtala om att 

disponera marken upptill 100 år utan att en omreglering av ersättningen till 

tomträttsupplåtaren genomfördes. Ytterligare en reform var kravet på upprättning av 

skriftligt tomträttsavtal mellan parterna.  
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4.2 Tidigare tomträttsutredningar 

4.2.1 SOU(1980:49)  

 

År 1977 tillsattes den första statliga tomträttsutredningen, SOU(1980:49), som fick namnet 

Tomträttskommitén. Denna tillsattes för att undersöka huruvida förändringar på 

fastighetsmarknaden hade haft några inverkningar på dels syftet, dels tillämningarna av 

tomträttsregleringen under de 70 år som tomträttsinstitutet existerat. Dessutom skulle 

utredningen presentera förslag på förändringar av avgäldssystemet. Utredarna konstaterade 

att det i rättspraxis hade utvecklats en beräkningsmodell för bestämning av avgälden. 

Modellen baserades på ett avgäldsunderlag samt en avgäldsränt. Avgäldsunderlaget 

representerade markvärdet och avgäldsräntan markvärdestegringen. Utredarna framhöll även 

att de långa avgäldsperioderna hade inneburit negativa konsekvenser för 

tomträttsinnehavare. Eftersom att avgälden inte reglerades löpnade under avgäldsperioden 

skedde kraftiga avgäldshöjningar vid inträdet till en ny avgäldsperiod.  

 

Tomträttskommiténs förslag på förändringar:  

 

• Införandet av ett takbelopp som avgälden inte fick överstiga. Därmed förutsåg 

utredarna att risken för oförutsägbara höjningar skulle elimineras.  

 

• Införande av ett rörligt avgäldsunderlag som årligen skulle omregleras med 

konsumentprisindex. Med samma anledning som ovan.  

 

• Avgäldsräntan ska bestämmas utifrån den reala låneräntan på kapitalmarknaden 

och den reala avkastningen på kapitalplaceringar. Räntesats ska sättas till 3,75 

procentenheter för lokalhyreshus. Vilket innebar 1 procent högre än för småhus 

och flerbostadshus med anledning av avkastningen från den kommersiell 

verksamhet.  

 

Kritik som riktats mot förslaget:  

 

• Systemet ansågs fortfarande vara för komplicerat. 

• De kommunalekonomiska konsekvenserna togs inte med tillräcklig beaktning. 

• Faktum att avgälden skulle följa konsumentprisindexet ställde sig somliga skeptisk 

till. 

• Parterna protesterade mot räntenivån som enligt tomträttsinnehavarna var för hög 

och enligt fastighetsägaren för låg.  

•  Riksbanken ställde sig skeptiska till ett reala räntesystem.  

 

Utredningen ledde inte till någon lagstiftning. 

 

4.2.2  SOU(1990:23)  

 

År 1988 återupptogs tomträttsfrågan eftersom att modellen ansågs förenad med stora brister. 

Utredningen fick namnet 1988 års tomträttsutredning. Syftet med utredningen var att 

förenkla det och därmed minska antalet domstolsprocesser.  I utredningen diskuterades 

huruvida det var möjligt att utforma en mer tillämpningsbar modell med utgångspunkten 

från att behålla en modell som avspeglar markvärdestegringen. Det fanns även krav om att 

systemet skulle ta hänsyn till bostadssociala behov samt kreditvärdet hos tomten. 



 
 

20 

 

1988 års tomträttsutredning förslag på förändringar: 

 

• Avgälden skall baseras på en avgäldsränta samt ett avgäldsunderlag som skall 

motsvara markvärdet( likt den förra utredningen). 

  

• Avgälden ska omregleras varje år 

 

• Avgäldsbestämmelser om den högsta avgälden som skulle få tas ut  

 

• Avtalsfrihet skulle gälla under den första avgäldsperioden. Upplåtaren skulle 

därefter inför nästa avgäldsperiod inte behöva acceptera en lägre avgäld.  

 

• Parterna skulle ha möjlighet att avtala om hur avgälden skulle regleras under 

upplåtelsetiden.  

 

• Avgäldsräntan ska sättas till 3 procent.  

 

• En omreglering ska ske vart femte år. Däremellan skulle avgälden följa 

konsumentprisindexet.  

 

• Begäran om en omreglering av avgälden fick ske ända tills en månad innan 

ingången till nästa avgäldsperiod.  

 

Kritik som riktades mot förslaget: 

 

• Förslagen var mycket små och skulle därför inte innebära några större förändringar 

 

• Att förkorta avgäldsregleringen från vart tionde år till vart femte år skulle endast leda 

till fler domstolsprocesser.  

• Kritik framfördes mot att avgälden inte fick understiga den avgälden som var aktuell 

under den första avgäldsperioden.  

 

4.2.3  Lagrådsremiss 1997  

 

Förslag: 

• Avgälden fick årligen ändras, dvs. att det skulle råda avtalsfrihet gällande 

avgäldsperiodens längd.  

• Avgäldsräntan skulle lagstadgas 

• Fri avgäldsbestämning skulle ske den fösta avgäldsperioden 

• Avgäldsräntan föreslogs sättas till 4 procent 

 

Lagrådsremissen ansågs inte vara tillräckligt täckande vilket ledde till att ytterligare en 

lagrådsremiss skulle genomföras som komplement till den första.  

4.2.4  Lagrådsremiss 1998  

 

Lagrådsremissen innebar inga större förändringar gällande kommersiella fastigheter. 

  

• Avgäldsräntan bör sättas till 3 eller 3,5 procent 
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Lagrådsremissen ledde inte till någon lagstiftning.  

4.2.5 SOU (2012:71 ) 

 

Den senaste utredningen, Tomträttsavgäld och Friköp SOU(2012:71), var färdig 2012. 

Utredningen tillsattes i syfte att undersöka möjligheter till att förenkla avgäldsberäkningarna 

samt att undersöka huruvida det är legitimt att tomträttshavaren ska ha rätten att köpa 

tomträtten, s.k. friköp. En målsättning med modifieringen av avgäldsregleringen är att 

förhindra kraftiga avgäldshöjningar vid inträdet av en ny avgäldsperiod. Det nya förslaget 

ska vara neutralt inför effekten på avgäldsintäkterna. Den nya lagregleringen planeras att 

träda i kraft i juli 2014. Gällande kommersiella tomträtter har utredningen övervägt om det 

ska råda full avtalsfrihet med hänsyn till den ekonomiska kompetensen som 

tomträttshavaren förväntas ha. Det utreds även om det är möjligt att utforma ett system som 

representera markvärdestegringen mer korrekt. Ett alternativ skulle vara att basera avgälden 

på mer affärsmässiga grunder som t.ex. ett driftnetto.  

 

 

SOU(2012:71)s förslag:  

  

• Det ska lagreglers om en årlig avgäldsperiod. 

 

• Parterna skall behålla rätten att kunna förhandla om en värderingperiod och en 

indexering.  

 

• Metoden om en avgäldsränta och ett avgäldsunderlag skall skrivas in i lag. 

  

• En begäran om avgäldsändring ska lämnas till motparten tidigast sex månader och 

senast tre månader före ingången av den nya avgäldsperioden 

 

 

Den nya lagtexten gällande tomträtter för annat ändamål än bostäder lyder som 

följande: 

15 § Om tomträttsupplåtelsen avser annat än bostadsändamål, är avgälds- underlaget lika 

med markens marknadsvärde, beräknat enligt 14 § andra stycket, vid ingången av det 

intervall som anges i andra stycket. 

Ett avgäldsunderlag enligt första stycket ska tillämpas under ett intervall av tio 

avgäldsperioder. För var och en av de senare nio avgäldsperioderna under intervallet ska 

det räknas om med förändringen av Statistiska centralbyråns konsumentprisindex från 

intervallets början till och med den sjunde hela kalendermånaden före den nya 

avgäldsperiodens början. 

Parterna får skriftligen överenskomma att det intervall som anges i andra stycket ska 

omfatta mer än tio avgäldsperioder eller att omräkningen av avgäldsunderlaget ska ske på 

annat sätt än vad som anges i andra stycket. 

Fastighetsägaren får alltid avstå från att ta ut den avgäld som lagen med- ger. 
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Det nya förslaget skulle alltså innebära att endast en del av problemen elimineras. En 

lagstadgad avgäldsränta skulle innebära att oklarheten kring procentsatsen försvinner och det 

skulle därför inte längre vara föremål för förhandling. Däremot får reformen av modellen 

inga konsekvenser för beräkningen av markvärdet, utan detta problem kommer att kvarstå 

oförändrat.  

 

SOU(2012:71) har mött kritik från olika håll. Både Stadsledningskontoret samt 

Exploateringsnämnden anser att det inte finns något behov av att lagstifta en avgäldränta. 

Dessutom anser de att avgäldsunderlaget inte skall begränsas i lag eller att det ska begränsas 

till att avspegla markvärdet. De framhåller att det nya förslaget kommer att innebära 

betydligt mindre avgäldsintäkter vilket strider mot utredningens direktiv gällande neutralitet. 

Parterna ställer sig positiva till en kortare avgäldsperiod samt till förslaget om en årlig 

reglering. (Stockholms stad, 2013) 
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5. Internationella tomträttsavgäldssystem 
 

Tomträttsavgäldssystem förekommer i flertal länder. Samtliga system utgår ifrån samma 

grundprincip, dvs. att mark hyrs ut till tomträttshavaren i gengäld mot en ersättning till 

markägaren. Dock varierar syftet med upplåtelseformen samt dess utformning. Kapitlet 

baseras främst på en studie som genomförts i uppdrag av The Development Corporation 

Amsterdam i syfte att jämföra europeiska tomträttsavagäldssystem från 2010.  

5.1 Norden - Finland  

 

I Finland står kommunen som ägare till den övervägande delen av marken. Vid övergången 

från monarki till republik blev de finska städerna ägare till all mark. Till en början tilläts inte 

marken att varken säljas eller ges bort till privata aktörer. Däremot hyrdes den ut, vilket var 

anledningen till införandet av tomträttssystemet. År 1962 togs restriktionen bort, vilket ledde 

till många markförsäljningar. Idag är dock fortfarande en stor andel av marken upplåten med 

tomträtt. Det kan konstateras att antalet försäljningar av mark ökat på senare tid. Detta med 

anledning av landets ekonomiska situation.  

 

Utformningen av det finska tomträttssystemet ser ut som följande. Tomträttsavgälden 

bestäms genom en förhandling mellan tomträttsupplåtaren och tomträttshavaren utan någon 

större inflytande från lagstiftning. Det finns inga restriktioner gällande en övre gräns för 

avgälden. Avgäldsperioden är bestämd till en begränsad tid. Om perioden överstiger 10 år 

skall avgälden regleras årligen efter konsumentprisindex. Enligt en studie, genomförd i syfte 

att analysera konsekvenserna av avgäldssystemets på fastighetsinvesteringar, har det 

konstaterats att stora investmentbolag föredrar att investera sitt kapital i fastigheter på fri 

grund. Däremot har studien visat att mindre investerare har positiv inställning till systemet 

och ser det som en ekonomisk lättnad. Kommunala tjänstemän bedömer att avgäldssystem 

förhindrar markspekulationer och därmed förhindras kraftiga markstegringar.  

5.2  Övriga Europa 

5.2.1 Nederländerna 

 

Amsterdam, Nederländerna, var år 1896 en av de första städerna i Europa att införa 

tomträtter. Syftet var att tillgodogöra den offentliga sektorn markvärdestegringen. Därför var 

grundprincipen att förändringar i markvärdet skulle avspeglas i avgälden. Dessutom såg 

kommunen en möjlighet att finansiera sina infrastrukturinvesteringar genom en ökad avgäld 

till följd av ökat markvärde från investeringarna. De stabila kassaflödena från tomträtterna 

ansåg kommunen var en trygg inkomstkälla. Ytterligare en positiv aspekt var att systemet 

innebar att kommunen kunde behålla sitt inflytande över markanvändningen.  

 

Den nederländska avgäldsmodellen liknar det svenska på vissa punkter och skiljer sig på 

andra. Till att börja med finns det möjlighet för privatpersoner att upplåta sin bebyggbara 

mark med tomträtter. Avgäldsperioderna är indelade i administrativa perioder som löper 

under en femtio-års period. Under denna tid kan inte kontraktsvillkoren ändras och avgälden 

kan därför inte omförhandlas. Däremot justeras den med konsumentprisindex vart femte år. 

Även som i det svenska systemet är parterna relativt fria att själva avgöra avtalets 

utformning. Enligt lagtexten rekommenderas avgälden att baseras på markvärdet samt 

markens användningsområde. Avgälden beräknas genom tillämpning av en residualmodell. 
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Modellen baseras på att konstruktionskostnaderna samt merkostnaderna som är förenade 

med nybyggd kommersiell byggnation, subtraheras från fastighetens totalvärde. 

Residualvärdet som därmed erhålls tillfaller marken. För att underlätta beräkningarna har en 

standardiserad modell utvecklats. De ingående parametrar utgörs av schablonvärden som 

motsvarar ett genomsnitt av bygg- och merkostnader. Olika byggnadstyper tilldelas skilda 

värden. I de fall då parterna inte lyckas att enas om en rimlig avgäld skall respektive part 

välja en opartiskt tredje expert. Dessa två experter ska i sin tur utse en tredje part. Därefter 

ska de tre tillsammans göra en sammanvägande bedömning gällande en rimlig avgäld. 

Vidare har tomträttshavaren rätt att sälja eller ge bort tomträtten, i vissa fall krävs det att 

tomträttsupplåtaren godkänner den nya tomträttshavaren. Detta i syftet att skydda andra 

tomträttshavare från ökad konkurrens. Vid slutet av den femtioåriga avgäldsperioden har 

tomträttshavaren rätt att avsluta kontraktet. Kommunens skall då ersätta denne för 

byggnadsvärdet. Om kommunen är den part som önskar att avsluta kontraktet krävs det 

särskilda omständigheter. En förutsättning är att uppsägningen genomförs för att främja 

allmänhetens intressen.  

 

5.2.2  England 

 

I London används tomträttsystemet i stor omfattning. Det brittiska systemet skiljer sig 

markant ifrån de i övriga Europa i den meningen att tomträttskontrakt används främst av 

privata aktörer, inte av den offentliga sektorn som i Sverige. Det är inte enhetligt och det 

finns inte en kontinuerlig dokumentation. Gällande de avtal som finns för kommersiella 

fastigheter används samma modell som i Sverige. Avgälden bestäms med hänsyn till 

markvärdet för den mest lönsamma användningen av byggrätten. Vanligtvis gäller avtalet 

under en period om 99 år. Däremot omregleras avtalsvillkoren vart 5e år. Endast 10 procent 

av driftnettot betalas i avgäld. I Sverige kan avgälden uppgå till 25-30 procent av 

driftnettot(Fastighetsägarna). I England har man infört ett typ avtal kom kallas ” a 

subordinated ground lease”. Avtalet innebär att tomträttsupplåtaren är medfinansiär vid 

fastighetsutvecklingsprojekt. I gengäld betalar tomträttshavaren en högre hyra. (Nyström, 

L.S 2003) 

 

5.3 Hong- Kong 

 

Hong- Kong introducerade ett avgäldssystem 1840, vilket innebär att det är ett av de länder 

där avgälder förekommit längst. Inkomsterna från tomtavgälderna är av stor betydelse för 

staten som mellan åren 1996-2000 finansierar alla sina infrastruktur- samt 

stadsutvecklingsprojekt med medel från tomträtter. Ursprungligen var avgäldssystemet 

begränsat till 75 år. När perioden löpt ut förnyades inte avtalet utan tomträtten överläts till en 

ny tomträttshavare. Systemet reformerades under påverkan av tomträttshavare och 

avgäldsperioden förlängdes till 999 år. Dock återgick man några år senare till det 

ursprungliga systemet med en avgäldsperiod om 50 år. Möjlighet fanns, för 

tomträttshavaren, att förlänga avtalet med ytterligare en period. Sedan 1997, då Hong-Kong 

blev självständigt, har perioden reducerats till 50 år. I Hong- Kong föregår det en handel 

med tomträtter i en betydligt större utsträckning än vad som har kunnat ses i de system som 

presenterats ovan. Kommunen auktionerar ut tomträtter. En anledning till att staten lyckats 

skapa ett tomträttssystem som genererar så omfattande inkomsterna är att de strategiskt 

ingått i nya tomträttsavtal vid högkonjunktur. Detta innebära att markvärdet som avgälden 

baseras på är högt.  
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Avgälden baseras både på markvärdet samt eventuella byggnadsförädlingar.  Regeringen har 

dessutom infört en avgäldslättnad för en viss kategori tomträttshavare som kallas ”private 

treaty grant”. Reduktionen har syftet att gynna expansion av verksamheter som inte är 

vinstdrivande, såsom sociala bostäder. Förutsatt att ansökan om avgäldslättnaden beviljas, är 

reduktionens storlek varierande beroende på verksamhet. (Nyström, SL, 2003) 
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6. Analys av rättsfall  
 

6.1 Introduktion 

En reglering av tomträttsavgälden beträffande kommersiella fastigheter avgörs i regel i 

domstol. Tvisten mellan tomträttsupplåtaren och tomträttshavaren uppstår på grund av 

parternas oförmåga att enas om ett skäligt avgäldsunderlag, avgäldsränta eller båda delarna. 

Parterna baserar sitt beslutsunderlag på skilda principer och antaganden vilket gör att olika 

resultat erhålls. Domstolens uppgift är att avgöra kvalitén och tillförlitligheten i parternas 

bevisning för att sedan bedöma en skälig avgäldsnivå. Detta kapitel skall belysa de punkter 

där parternas uppfattning skiljer sig åt. Analysen utgår ifrån 8 rättsfall gällande 

kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad. Målen behandlades under perioden 2000-

2008. Kapitlet börjar med att redogöra för skillnader mellan parternas redogörelser. Därefter 

avslutas det med en redogörelse av domstolens bedömningar.  

 

6.2 Metodval 

 
Det finns huvudsakligen två metoder som tillämpas vid markvärdesberäkning, nämligen 

ortsprismetoden och den hypotetiska avkastningskalkylen. I flertalet rättsfall är parterna 

överens om att ortsprismetoden är den metod som skall prioriteras. Detta med motiveringen 

att metoden baseras på faktiska värden hämtade direkt från fastighetsmarknaden medan den 

hypotetiska avkastningskalkylen baseras på ett härlett markvärde. Problemet med 

ortsprismetoden är dock att det krävs ett omfattande ortsprismaterial för att den skall ge ett 

tillförlitligt resultat. Därför krävs det en bedömning huruvida underlaget skall anses vara 

tillräckligt omfattande för att ortsprismetoden skall kunna tillämpas. I många tvistemål anses 

antalet jämförelseobjekt inte vara tillräckligt vilket har lett till att den hypotetiska 

avkastningsmetoden har i allt större utsträckning kommit att används som substitut. Det 

förekommer även att avkastningskalkylen upprättas som komplement till ortsprismetoden 

med syftet att verifiera det beräknade värdets tillförlitlighet. Parterna är i de flesta rättsfall 

eniga om huruvida ortsprismetoden är lämplig att tillämpas. Det förekommer dock fall där 

parterna gör skilda bedömningar. Kommunen är generellt mer positivt inställda till den 

hypotetiska kalkylen än tomträttshavarna. I vissa rättsfall har även beräkningar av 

markvärde gjorts med ledning av skatteverkets markriktvärden och tomvärdetabell.  

 

6. 3 Ortsprismetoden 

 
Det faktum att det finns ett ytterst begränsat ortsprismaterial att tillgå leder till att parterna 

tillämpar objekt som skiljer sig väsentligt från värderingsobjektet vad beträffar dess 

belägenhet, värdetidpunkt, utformning etcetera. Parterna gör analyser och bedömning för 

varje objekten för att kunna avgöra om dess jämförbarhet ska anses som tillräcklig för att 

låta dem ingå i beslutsmaterialet. Vad som skall definieras som skälig jämförbarhet är en 

individuell bedömning och skapar därför utrymme för parterna att göra olika bedömningar 

och därmed erhålls olika resultat. Många objekt förkommer i båda parternas material men 

med olika justerade värden. Ytterligare ett problem är att många objekt som ingår i material 

faller inom kategorin friköp eller markanvisningsavtal. Dessa objekt är förknippade med 

ytterligare en komplexitet eftersom att relationen mellan köpeskillingen och markens 
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verkliga värde kan ifrågasättas. Nedan presenteras olika aspekter som parterna framhåller i 

sina yrkanden.  

 

6.3.1 Friköp 

Ett friköp är en typ av marköverlåtelse som måste behandlas med försiktighet då de ingår i 

ortsprismaterialet. Begreppet innebär att tomträttsupplåtaren säljer tomträtten direkt till 

tomträttshavaren. Det faktum att köpeskillingen fastställs genom en förhandling mellan 

parterna skapar en osäkerhet huruvida priset motsvarar det faktiska markvärdet. Därför 

måste det klargöras under vilka former som prisbildningen skett, dvs. respektive parts 

förhandlingsställning och om det eventuellt förekommit några sidoavtal. Uppfattningen går 

isär mellan parterna beträffande relationen mellan friköp och markvärde. 

Tomträttsupplåtaren, Stockholms stad, har i samtliga fall, med stöd av en rapport av Jan 

Rosengren, yrkat på att köpeskillingen vid friköp motsvarar 70 procent av det riktiga 

markvärdet. Rätten anser att rapporten är en godtagbar indikation på att friköp understiger 

markvärdet, dock anses storleken på reduktion vara i överkant. De privata fastighetsägarna 

har en motsatt syn på friköp. De anser att köpeskillingen endast måttligt avviker från 

markvärdet. Dock är en generell bedömning av avvikelsens storlek eller huruvida den 

överstiger eller understiger markvärdet inte möjlig.  Deras påstående har bl.a. motiveras med 

argumentet om att med tanke på tomträttsupplåtarens vetskap om att tomträttsinnehavaren 

gärna köper loss marken kan de pressa priset uppåt. På grund av bristfällig bevisning till 

stöd för deras påstående har det inte fått något större gehör i domstol.  

 

6.3.2 Orent köp 

Ett orent köp innebär att det finns ett sidoavtal vilket ökar risken för att köpeskillingen inte 

motsvarar det faktiska markvärdet. Exempelvis förkommer det förhandlingar som behandlar 

försäljning av en byggrätt samt reglering av tomträttsavgäld parallellt. Därför finns det en 

risk att utfallet av dessa två förhandlingar påverkar varandra. Vidare innebär det att avgälden 

förhandlas fram utifrån andra grunder än det faktiska markvärdet. Med bakgrund av detta 

måste ett orent köp beaktas med försiktighet eftersom att de kan ge en missvisande bild av 

den faktiska avgälden eller markvärde. Det ligger i båda partners intresse att identifiera 

huruvida friköpen som den andra parten redovisar är rena eller ej.  

 

6.3.3 Värdeöverföring 

Det kan konstateras att parterna genomför diverse justeringar på jämförelseobjekt.  

Främst handlar det om skillnader beträffande geografiskt läge, värderingstidpunkt, typ av 

byggrätten, individuella förutsättningar, exploateringskostnader etc som justeras. Till att 

börja med identifierar parterna de värdepåverkande faktorerna. Därefter bedöms vilken 

värdepåverkan de har på objektets värde. I de flesta fall ligger den största svårigheten i att 

uttrycka exempelvis en viss störning i miljön i ett specifikt värde. De försök som görs 

tenderar att bli omfattande och komplexa. Detta leder även till att parterna väljer att lyfta 

fram faktorer som kan anses som irrelevanta i förhållande till markvärdet men där 

värdepåverkan av störningen är lätt att påvisa.  Det kan konstateras att en stor del av 

analyserna baseras på erfarenhet.  

  



 
 

28 

6.3.3.1  Tidsjusteringar 

Metoden som tillämpas för tidsjustering baseras i huvudsak på att kartlägga hur marknaden 

har utvecklats från jämförelseobjektets värderingstidpunkt till regleringstidpunkten. Därefter 

justera jämförelseobjektets markpris till det priset som det hade haft utifrån de rådande 

marknadsförutsättningarna vid regleringstidpunkten. Justeringarna baseras på analyser av 

historisk data av hyres- och direktavkastningskrav. Det förekommer även i rättsmål att 

skatteverkets tomtvärdestabeller tillämpas.  Dessa beräkningar har dock oftast gjorts väldigt 

komplexa och därför har resultatets tillförlitlighet ifrågasatts.  

 

Parterna erhåller data till sina analyser genom extern konsultation bl.a. från Newsec. 

Eftersom att analyserna är genomförda av en opartisk tredje part ger de ej upphov till några 

större tvister. Det som däremot kan orsaka problem är bedömningen av hur marknadens 

fluktuationer avspeglats på markvärdena med hänsyn till tomtens belägenhet och 

användningsområden. Vissa områden eller verksamheter tenderar nämligen att snabbare 

påverkas av marknadsförändringar än andra.  

 

6.3.3.2 Lägesjusteringar 

Val av metod för lägesjusteringen variera mellan parterna. I flertalet fall beskrivs områdens 

värden i förhållande till varandra istället för att beräkna ett specifikt värden. Genom en 

jämförelse av den genomsnittliga hyresnivån eller investerares avkastningskrav som råder i 

områdena kan de rangordnas.  

 

Det ligger i parternas intresse att belysa de faktorer i närmiljön som påverkar markvärdet. 

Det kan exempelvis innebära en identifiering av faktorer som påverkar verksamheten som 

bedrivs på tomten och därför får negativa konsekvenser på tomträttshavarens omsättning. 

Resonemanget som förts i tvistemål beror på kategori av verksamhet, dvs. det varierar för 

kontor-, hotell-, garage- och butikslokaler. Beträffande butiker har exempelvis lägets 

exponeringsgrad och närheten till kundflöden varit parametrar som parterna framhållit. 

Gällande hotellverksamhet har ofta läget en större värdepåverkan än för kontor. Faktorer 

såsom kulturutbud och service samt goda kommunikationsmöjligheter har parterna tagit i 

beaktning. Problematiken ligger i att uttrycka de värdepåverkandefaktorerna i närmiljö med 

ett specifikt värde eftersom att denna information inte går att avläsa direkt från marknaden. 

Faktum att parterna inte kommit överens om en metod som konsekvent tillämpas indikerar 

på osäkerheten i bedömningen. Det är även vanligt förekommande att parterna tillämpar 

skatteverkets markriktvärden, vilket närmare beskrivs i nästa stycke. 

 

6.3.3.3  Värdeområde 

Beträffande värdeöverföringen mellan jämförelse- och värderingsobjektet används 

skatteverkets markriktvärden som underlag. Skatteverkets riktvärdeangivelser är allmänna 

råd som upprättats i taxeringssyfte. Tabellen anger ett värde för ett enskilt område, områden 

kan exempelvis omfatta en hel stadsdel. Värdena grundar sig på ett antal 

fastighetsförsäljningar, dvs. ett ortsprismaterial som skatteverket bedömt lämpligt.  

 

Parternas tillämpning av värdena varierar. Tomträttsupplåtaren utför beräkningar som 

baseras på kvoten mellan analys- och riktvärdet, vilket ger en korrigeringsfaktor. Därefter 

multipliceras faktorn med markriktvärdet för värderingsobjekten. I tomträttshavarnas 

bevisunderlag förkommer beräkningar som grundas på differensen mellan dessa två värden. 
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Detta resulterar i att parternas justeringar väsentligt avviker från varandra. För att uppnå en 

högre precision görs även en bedömning gällande fastighetens belägenhet i förhållande till 

de övriga fastigheterna inom ett värdeområde. Om fastigheten avgränsar till ett annat 

område förekommer det att en sammanvägning av värdena för de två avgränsande områdena 

görs. Med tanke på att riktvärdena inte motsvarar det faktiska markvärdet utan endast utgör 

en indikation på värdet skapar detta utrymme för parterna att tolka och analysera värdena 

fritt. I rätten har kritik riktas mot tabellen med motiveringen att värdena inte är tillräckligt 

precisa eftersom att de baseras på schabloner. Dessutom har invändningar gjorts beträffande 

indelningen av värdeområdena som anses vara för grov för att värdena ska uttrycka det 

genuina markvärdet för en specifik tomt.  

  

6.4  Hypotetiska avkastningskalkylen  

I regel skiljer sig parternas hypotetiska avkastningskalkyler åt. Eftersom att kalkylerna 

baseras på många antaganden skapar det möjlighet för respektive part att vinkla analysen 

efter deras egna principer och intressen. En återkommande tvistefråga är i vilken grad som 

de värden som är direkt tagna ur räkneexemplet från SOU utredningen 1990  stämmer 

överens med dagens marknadsförhållanden. Vanligtvis är det tomträttshavaren som anser att 

de ej är applicerbara eftersom att förhållandena på fastighetsmarknaden har ändrats sedan 

beräkningsmodellen uppfördes. De framhåller att då beräkningsformeln utformades hade 

aktörerna en annan syn på risk och vinst. Relationen mellan de ingående parametrarna har 

även i vissa fall ifrågasatts. Exempelvis har tomträttsupplåtaren i vissa fall uteslutit 

initialförluster och projektvinst/risk ur formeln. Motiveringen till detta ställningstagande 

varierar. I somliga mål hävdar en part att risken utrycks i det direktavkastningskravet som 

ingår i beräkningen av totalvärdet. Att inkludera dessa parametrar i formeln skulle innebära 

en dubbelräkning. Ett annat resonemang som har förts baseras på antagandet om att 

vakansrisken vid högkonjunktur är marginell. Därför förväntas alla lokaler att kommer i 

bruk i initialskedet och parametern för initialförluster bör med bakgrund av detta exkluderas. 

Ytterligare kritik som riktas mot de rekommenderade parametrarna är att de borde anpassas 

efter fastighetens användning. Exempelvis bör en galleria tilldelas en högre riskfaktor med 

beaktning av dess ständiga behov av förnyelse av hyresgäster, vilket utgör en extra osäkerhet 

gällande intäktsposten.  

 

6.4.1 Totalvärde 

 

Totalvärdet är en parameter som utgörs av totalvärdena från varje enskild typ av verksamhet 

som byggnaden inrymmer, eftersom att driftnetton samt direktavkastningskrav varierar med 

typ av verksamhet. Parterna är ofta oense om storleken på de ingående parametrarna som 

baseras på statistiskdata direkt tagen från fastighetsmarknaden.  Analyserna erhålls från 

konsultbolag och stämmer sällan överens i detalj. Parametern drift- och underhållskostnader 

innefattar många poster, såsom VA-avgift, energiförbrukning, städning etc. I somliga fall 

exkluderar en part någon av dessa, vilket skapar skillnader i kalkylresultaten. Gällande 

direktavkastningskravet fastställs parametern normalt på en nivå mellan 5-7 procentenheter, 

där bl.a. den långsiktiga vakansen brukar sättas till 3 procent. Denna faktor har, i de 

rättsmålen som undersökts, inte orsakat någon anmärkningsvärd meningsskiljaktighet 

mellan parterna.  

 



 
 

30 

6.4.2 Byggnadskostnader 

 

Byggnadskostnaderna bedöms av sakkunniga och baseras på fastighetens läge, utformning 

etc. Även poster såsom anslutningsavgifter för el- och fjärrvärme, kostnader för 

utsmyckning och åtgärder för trafikomläggning ingår. De faktorer som främst blir föremål 

för skilda bedömningar är antingen dimensioneringen av byggnadsmaterial eller oklarheten 

gällande vilka poster som skall ingå i beräkningen. Det förkommer att tomträttshavarna 

motivera bedömningen av höga byggnadskostnader med att hävda att byggnaden inneburit 

extraordinärt höga grundläggningskostnader eller andra åtgärdskostnader på grund av 

komplicerade konstruktioner. Även uppstår det frågetecken kring hur kostnaden för momsen 

skall behandlas, dvs. huruvida hyresgästerna bedriver en momspliktig verksamhet och 

därmed faller momskostnaden på denne.  

 

6.4.3 Ränta för mark under byggtiden  

 

Den ränta för marken under byggtiden som tillämpas i SOUs beräkning, 3 procent, tillämpas 

av båda parter i de flesta kalkyler. Dock är det inte ovanligt att parterna utgår ifrån olika 

långa byggperioder, vilket resulterar i olika storlekar på denna post. Byggperiodens längd 

baseras bl.a. på bedömningen av byggnadskonstruktionens komplexitet. I tabell 1 finns en 

sammanställning på räntenivån i samtliga 8 domar. Det mest förekommande är att 

byggnadsperioden uppskattas pågå mellan 2 till 3 år. Tomträttshavarens bedömning 

överstiger tomträttsupplåtarens med några månader vilket resulterar en räntesats som skiljer 

sig med någon procentenhet.  

 

6.4.4 Initialförluster 

 

Parametern för initialförluster uppskattas utifrån en bedömning av den individuella 

fastighetens förmåga att attrahera hyresgäster i det initiala skedet. Dessutom görs en 

bedömning av förhållanden på fastighetsmarknaden, dvs. parametern varierar som en 

funktion av den bedömda kortsiktiga vakansen. I rättsfall har det förkommer att 

tomträtstupplåtaren bortsett ifrån denna post. Motiveringen lyder som sådan att fastighetens 

belägenhet är så pass attraktiv att alla lokaler förväntas bli uthyrda från början. Vidare, om 

tomträttsupplåtaren väljer att uppskatta parameterena utifrån antagandet om högkonjunktur 

kan vakansnivån anses vara marginell vilket leder till att den exkludera från formeln. En 

annan motivering som framhållits är att en byggherre ej uppför en byggnad i spekulativt 

syfte utan att det förväntas att alla lokaler redan är uthyrda under projektskedet. Motparten 

har besvarat kritiken genom att hävda att det alltid finns vakanser då en verksamhet är 

nyetablerat oavsett konjunkturläge. Med tanke på det sistnämnda har det hänt att denna post 

skiljer sig väsentligt åt mellan parterna, se tabell 2.  
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6.4.5 Projektvinst/risk  

 

Vid bedömning av parametern som uttrycker projektvinsten tillämpas ofta den 

rekommenderade nivån i SOU-utredningen på 15 procent. I 3 av 6 fall har domstolen 

beslutat om en procentsats som överstiger denna nivå. Argumentet som förts, är att en 

ovanligt komplicerad byggnation är förenad med högre risk än normal fallet och därmed 

krav om en högre projektvinst. I något fall har kommunen valt att bortse från denna 

parameter med motiveringen att risken redan har tagits i beaktning i beräkningen av 

direktavkastningskravet för totalkostnaden. Tabell 3 visar en sammanställning av parametern 

från samtliga rättsfall.  

 

6.4.6 Ekvivalent avgäldsgrundad area 

 

Den ekvivalenta avgäldsgrundade area har stor betydelse för avgäldens totala storlek. Denna 

parameter kräver vissa beräkningar eftersom att det inte alltid är självklart vilken area som 

skall ligga till grund för avgälden samt vilket värde som olika typer av yta skall tilldelas. 

Den värdegrundade arean skall bestämmas utifrån de mått som byggrätten enligt 

detaljplanen tillåter. En indelning av arean i fullvärdiga och mörka ytor är nödvändigt 

eftersom att areans värde varierar med mängden ljusinsläpp. Den ekvivalenta 

avgäldsgrundade arean erhålls därefter genom att göra antaganden om relationen mellan 

dessa två kategorier. Detta innebär att arean under mark som ofta används till garage eller 

förråd ej ingår.  

 

Två huvudsakliga aspekter har kunnat konstateras ligga till grund för meningsskiljaktigheter 

mellan parterna. Det ena är hur den befintliga byggnaden förhåller sig till markens byggrätt, 

dvs. att avgöra huruvida tomträttshavaren utnyttjar byggrättens maximala volym. Det andra 

är om byggnaden utnyttjar byggrätten på ett sätt som maximerar dess värde, dvs. optimering 

av hyresintäkter. Beträffande en byggnad med kontorsverksamhet kan det befintliga 

våningsantalet ställas i relation till antalet möjliga. I detta fall är våningshöjden en parameter 

som är av intresse. Därför måste man ta ställning till vad som skall anses som en normal 

takhöjd. I rättsmål har det förekommit att parterna redovisat beräkningar med skilda 

parametrar beträffande höjd och ytan. Det ligger i tomträttsupplåtarens intresse att påvisa 

hur avkastningen från byggnaden kan maximeras genom alternativa utformningar. För 

tomträttshavaren handlar det om att motbevisa kommunens yrkande och framhålla argument 

och bevisning som indikerar att alternativen endast är hypoteser och inte praktiskt 

genomförbara.  

 

6.5  Övriga värdepåverkande faktorer 

Det är inte ovanligt att parterna lyfter fram andra värdepåverkande faktorer som påverkar 

markvärdets storlek i riktlinje med deras intressen, exempelvis bullernivå, lukt, 

elektromagnetisk störning, ökade nedsmutsning på grund av tungtrafik, utsikt etc.  I regel 

leder dessa påståenden till en argumentation mellan parterna. I de flesta fall är det 

tomträttshavaren som framhåller de faktorer som belastar verksamheten i byggnaden.  
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6.6 Domstolens bedömning 

Domstolens uppgift är att, som en opartisk tredje part, avgöra tillförlitligheten i parternas 

bevisning för sina markvärdes beräkningar. Detta innebär att en systematisk genomgång av 

metodval, ortsprisobjekt, de ingående parametrarna i den hypotetiska avkastningskalkylen. 

Därefter vägs parternas motstridiga bedömningar mot varandra för att avgöra vems 

bevisning som är mest tillförlitlig. Domstolen kan även anlita extern expertis till stöd för 

sina beslut.  

6.6.1 Metodval  

Domstolen bedömer liksom parterna att ortsprismetoden skall prioriteras framför den 

hypotetiska avkastningskalkylen. I de fall då parterna påvisat olika metoder tar domstolen 

ställning till, utifrån hur omfattande och jämförbart ortsprismaterialet är, vilken av 

metoderna som skall gå före den andra. Om den hypotetiska avkastningskalkylen visar på ett 

totalvärde som inte överstiger byggnadsvärdet med mer än 20-30 procent anses resultatet 

som ej tillförlitligt.  

6.6.2 Ortsprismaterial 

Vid bedömning av ortsprismaterialet görs en analys av varje enskilt objekt för att avgöra om 

objektet är godtagbart att ingå eller ej. Därefter görs en sammanvägd bedömning av de 

objekt som uppfyller kraven. I de flesta fall gallras ett antal objekt bort. I de rättsfall som 

studerats har parterna framhållit mellan 1 och 10 objekt. Ofta har parterna samma objekt 

men i samtliga fall har de justerats olika. För att erhålla ett slutligt markvärde tillämpar 

domstolen en modell som innebär att beroende på objektets jämförbarhetsgrad med 

regleringsobjektet utgör de olika stora delar av beslutsunderlaget, genom en så kallad 

viktning.  Objekten tilldelas antingen en liten, måttlig eller full vikt.  

6.6.3 Friköp och Markanvisningsavtal 

Domstolen anser i samtliga rättsfall att friköp skiljer sig ifrån markens faktiska markvärde. 

Dock anser de att det inte är möjligt att göra någon generell bedömning av hur stor 

skillnaderna är. Tomträttsupplåtaren har inte i något av de rättsfall som undersökts fått gehör 

för sin uppfattning om att friköpet skulle uppgå till 70 procent av det faktiska markvärdet. 

Likaså har domstolen inte godtagit tomträttshavarens beräkning där ofta ingen reglering för 

friköp har genomförts. När denna motstridiga situation uppstår tilldelar ofta domstolen 

objekten en liten vikt.  Om ett av objekten är ett markanvisningsavtal gallras det med största 

sannolikhet bort av domstolen eftersom att avtalet inte är bindande.  

6.6.4 Tids- och lägesjusteringar 

Gällande tid- och lägesjusteringar bedömer domstolen att det inte är möjligt att göra några 

exakta justeringar som motsvara värdeskillnaderna mellan objekten. De bedömer att alla 

justeringar ska beaktas som endast schablonmässiga värden. Därför har de invändningar på 

tomträttsupplåtarens komplexa modeller som enligt dem innehåller en sådan stor 

osäkerhetsfaktor att de inte bidrar till någon noggrannare bedömning av markvärdet. Istället 

väljer ofta domstolen att låta analyser av utvecklingen på fastighetsmarknaden ligga till 

grund för bedömningen. Beträffande de omdiskuterade riktvärdestabellerna anser domstolen 

att dessa ska användas som en indikation på hur markvärdena i olika områden förhåller sig 

till varandra. Det har även förekommit att domstolen bedömt att värdena från 

riktvärdestabellen inte säger någonting om de faktiska markvärdeförhållandena utan de anser 

att lägesanalysen skall utgå ifrån fakta som är allmänt känt beträffande ett lägets attraktivitet.  
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6.6.5 Övriga värdepåverkande faktorer  

Genomslagskraften beträffande parternas argumentation om faktorer i närmiljön som de 

anser påverka markvärdet beror på domstolens bedömning av kvalitén på bevisningen. I 

många fall är det svårt för domstolen att avgöra faktorernas exakta påverkan på markvärdet. 

Därför väljer de att vara försiktiga med att låta faktorerna påverka markvärdet. I många fall 

är det även så att parterna, oftast tomträttsupplåtaren, framhåller faktorer som är av 

marginell betydelse för den slutliga bedömningen att domstolen väljer att bortse ifrån dessa.   

 

6.6.6 Hypotetiska avkastningskalkylen 

 

Eftersom att parterna framhåller kalkyler där samtliga parametrar varierar krävs det att 

domstolen går igenom var och en av dessa. Parametrarna kan delas in i två kategorier. I den 

ena kategorin ingår totalvärde och byggkostnader. Storleken på dessa jämförs endast med 

bedömningar från tidigare rättsfall. Domstolen bedömer oftast parternas bevisning som lika 

trovärdiga och tilldelar parametrarna ett värde mittemellan parternas bedömning.  

 

Till den andra kategorin tillhör parametrarna projektvinst, initialförluster samt 

räntekostnader, dvs. parametrar som sätts med en bevisning med utgångspunkt från SOU-

utredningen.  I tabellerna nedan sammanställs parternas och domstolens bedömda värden i 

samtliga rättsfall.  

 

 

  
 Tabell 1- Parternas bedömning av räntekostnaden för mark under byggnadstiden, för 

 samtliga undersökta rättsfall 
 

 
Tabell 2- Parternas bedömning av initialförluster, för samtliga undersökta  rättsfall 

Räntekostnad	för	mark	under	byggnadstiden

Fastighet kommun Bolag Domstol

Orgelpipan 6%(	2år,	3%) 6%
Putten	 8,5%(	2,	år	10	mån,	3%) 9%(	3	år,	3%) 9%

Snäckan 9%	(3	år,		3%	/	år) 10	%	(	40	månader,	3%	) 9%	(3	%	år)
Göta	Ark 6%(2	år,	3%)
Hästen 7,5%	(	2,5	år,	3	%) 7,5%
Tranbodarna
Trollhättan 12%(	4	år,	3%)	 12%(	4	år,	3%)	 12%(	4	år,	3%)	

Pennfäktaren 6%(2	år	,	3%	/	år) 6%(2	år	,	3%		år) 6%

Initialförluster
Fastighet kommun Bolag Domstol

Orgelpipan: 0 	>	0 0

Putten	 0 17,5Mkr 0

Snäckan 0 50%	av	årshyran 33%	av	årshyran

Göta	ARK 19%(1,	28	Mkr)		 50%	av	årshyran

Hästen 13%	av	årshyran (5	Mkr)	50%	av	årshyran 25%	av	årshyran

Tranbodarna
Trollhättan 50%	av		årshyran	för	butker,	 50%	av		årshyran	för	butker,	 50%	av		årshyran	för	butker,	

1	års	hyra	för	lokaler	 1	års	hyra	för	lokaler	 1	års	hyra	för	lokaler	

Pennfäktaren 7,5	%	av	årshyran 3	Mkr
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Tabell 3- Parternas bedömning av projektvinst, för  

samtliga undersökta rättsfall 

 

Inga större avvikelser kan konstateras i någon av parametrarna. Parametrar följer relativt 

konsekvent de rekommenderade värdena i SOU-utredningen. Dock finns det vissa skillnader 

som är värda att kommentera.  

 

Räntekostnaden: I samtliga tvistemål har dels parterna, dels domstolen bedömt att räntan ska 

uppskattas till en årlig treprocentig ränta. I 50 procent av målen är parterna inte eniga om 

byggnationstiden. Tomträttshavarens uppskattning överstiger tomträttsupplåtarens med 

några månader. Domstolen har i ett av fallen dömt efter tomträttsupplåtarens bedömning och 

i det andra fallet efter tomträttshavarens. Detta innebär att det inte generellt kan dras några 

slutsatser huruvida domstolen bedömer någon parts uppskattning mer tillförlitlig än den 

andras, utan det beror på den specifika situationen.  

 

Initialförluster: SOU-utredningen rekommenderar att initialförlusterna ska uppgå till en nivå 

på 50 procent av årshyran. I tabellen ser vi att domstolen har bedömt värdena inom 

intervallet 25 - 50 procent. Tabell visar att i 3 av 8 målen har tomträttsupplåtaren inte 

inkluderat initialkostnader i sin kalkyl. I 2 av dessa 3 fall har domstolen godtagit detta 

antagande. I ett av dessa fall har dock domstolen bedömt att det är alltför optimistiskt att 

utesluta initialförluster och därför gått på tomträttshavarens bedömning.   

 

Projektvinsten: De flest parametrarna är satta till 15 procent, vilket följer 

rekommendationerna i SOU-utredningen. Detta innebär att parterna inte bedömer 

parametern utifrån egna beslutsunderlag och därför inte ger upphov till några nämnvärda 

oklarheter. Den enda markanta avvikelsen som är värt att nämnas är i målet med tomträtten 

Pennfäktaren. I detta fall har tomträttshavaren uppskattat parametern till 41 procent. De har 

baserat beslutsunderlaget på 2 jämförelseobjekt där de jämfört försäljningspriset(T) med 

kostnaden för markförvarvet (M), vilket resulterade i en projektvinst på 41 procent.  Kritik 

som framförts till denna metod är att förvärvet och försäljningen sker vid olika tidpunkter. 

Kommunen har tillämpat samma modell men kommit fram till ett värde på 15 procent med 

anledning av att de räknat med större räntekostnader för mark än tomträttshavare. 

Domstolen har till viss del valt att ta tomträttshavarens anmärkning i beaktning.  

 

6.7 Sammanställning  

 

Genom analysen av rättsfallen kan det konstateras att parternas bedömning av markvärdet 

skiljer sig väsentligt åt på grund av olika värderingsmetoder, tolkning av data, dataåtkomst 

etc. Alla små differenser får stor effekt då de överförs på stora tal, vilket är anledningen till 

att markvärden skiljer sig markant åt. I 7 av 8 rättsfall kan det konstateras att skillnaden i 

Projektvinst/risk	(%	av	mark-	och	byggnadskapital)

Fatsighet kommun Bolag Domstol

Orgelpipan 15 >15 20

Putten	 0 15 15

Snäckan 15 15 15
Göta	Ark 15
Hästen 15 15 15
Tranbodarna
Trollhättan 20 20

Pennfäktaren 15 41 15-25
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parternas uppskattade markvärden överstiger 100 miljoner. Domstolens slutliga bedömning 

tenderar att hamna mitt emellan parterna yrkade markvärde. I genomsnitt överstiger 

tomträttsupplåtarens bedömda markvärde domstolens med 47 procent. Samma förhållande 

gäller även för tomträttshavarens vars värdering understiger domstolens med 47 procent. 

Uppställningen kan ses i tabell 4. Detta innebär att domstolen går efter en ” mittemellan 

princip”.  

 

 
Tabell 4-Parternas procentuella avvikelsen från domstolens 

 bedömning av markvärdet  

 

Fastighet TomträttU. TomträttsH.

Orgelpipan 51% 40%

Putten 45% 47%

Göta	Ark 38% 41%

Hästen 57% 72%

Tranbodarna 36% 36%

Trollhättan 74% 51%

Pennfäktaren 33% 30%

Snäckan 39% 57%

Medel 47% 47%
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7. Intervjuer 
 

Ett antal intervjuer har genomförts med fastighetsbolagen Vasakronan och AMF Fastigheter, 

Lars Fröjd på Bryggan, Tore Ljungkvist på Fastighetsägarna samt med tjänstemän på 

Stockholms stad. Samtliga personer som intervjuats har varit engagerade i 

avgäldsförhandlingar och har därför en bred kompetens och erfarenhet av 

tomrättsavgäldsfrågor. Nedan presenteras ett sammandrag av intervjuerna.   

  

7.1 Vilka fördelar/nackdelar anser parterna är behäftade med dagens avgäldsmodell ? 

 

Tomträttshavare: Dagens modell baseras på ett spel med teoretiska modeller. 

Beslutsunderlaget som ligger till grund för markvärdet är vinklat till fördel för den enskilda 

partens intressen och avspeglar därför inte de faktiska förhållandena på 

fastighetsmarknaden. En indikation på att avgäldssystemet har brister är att 

avgäldsomförhandlingarna i regel leder till rättsmål.  

 

Tomträttshavare: Ett stort problem idag är att stadsbyggnads- och exploateringskontoret har 

motstridiga mål. Exploateringskontoret har i uppdrag att maximera avgäldsintäkterna. 

Samtidigt ska stadsbyggnadskontoret arbeta för en stadsutveckling i riktlinje med visionen 

om att omvandla Stockholm till en världsledande stad där fastighetsförädling utgör en viktig 

del och bör därför underlättas för tomträttshavarna.   

  

Tomträttshavare: Principen att basera avgälden på tomtens markvärde och 

markvärdestegringen är rimlig. Det huvudsakliga problemet är de bristfälliga 

beräkningsmodellerna som tillämpas. Framförallt orsakas problemen av ett otillräckligt 

ortsprismaterial. Det kan ifrågasättas huruvida ett objekt som ligger på ett 3 km långt 

avstånd från värderingsobjektet verkligen är jämförbart.  

 

Tomträttshavaren: De utdragna förhandlingsprocesserna som kan fortlöpa under en period 

om flera år tenderar att bli mycket kostsamma. Detta berör främst tomträttshavaren som blir 

skyldig att betala avgälden retroaktivt plus ränta. Detta innebär en stor ekonomisk 

påfrestning.  

 

Tomträttshavare: Ett stort problem med de kostsamma rättsprocesserna är att små bolag inte 

alltid har tillräckligt med resurser för att kunna försvara sina intressen. Om de inte har den 

ekonomiska möjligheten att anlita konsulter hamnar de i ett underläge gentemot 

tomträttshavaren. Detta gör att det bör ifrågasättas huruvida parterna kan anses som 

jämbördiga. När det gäller förhandlingar med väletablerade fastighetsbolag uppstår inte 

detta problem. Parterna kan anses som jämbördiga i förhandlingen eftersom att de båda är 

erfarna förhandlare.  

 

Tomträttshavare: Ett problem är det faktum att begäran om avgäldsreglering måste ske ett år 

innan ingången till en ny avgäldsperiod. Detta gör att en prognos av de 

marknadsförhållandena som kommer att råda vid regleringstidpunkten, dvs. ett år fram i 

tiden krävs. Då marknaden är turbulent kan detta vara svårt. Parterna tar då det säkra före det 

osäkra, vilket innebär att de räknar med starka fluktuationer och därmed kan prognoserna slå 

väldigt fel.   
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Fastighetsjurist: Beträffande lagstiftningen är den inte juridiskt svårtolkad utan den 

huvudsakliga problematiken uppstår på grund av att den inte är tillräckligt omfattande vilket 

ger upphov till tvister mellan parterna. Parterna är inte jämbördiga i tomträttsförhandlingen 

eftersom att tomträttsupplåtaren för en maktpolitik. Kommunens intresse ligger i att 

maximera avgäldsinkomsterna eftersom att de är starkt beroende av denna inkomstkälla.  

Med beaktning av detta bör det finnas en lagstiftning som är mer täckande och skyddar 

tomträttshavarens intressen. 

 

Tomträttsupplåtare: Den mest negativa med modellen är att en begäran om avgäldsreglering 

måste ske ett år innan ingången till en ny avgäldsperiod. Förövrigt fungerar reglering bra 

med ortsprismetoden som ett bra verktyg till beräkning av markvärdet.  

 

 

7. 2 Vilka är bristerna förenade med beräkningsformlerna?  

 

Tomträttshavaren: Det som gör att ortsprismetoden är svår att tillämpa är det bristfälliga 

ortsprismaterialet. När det gäller kommersiella fastigheter i Stockholm city är det i stort sett 

samma objekt. Ofta tillämpas objekt som sålts 10 år tillbaks i tiden vilket gör jämförbarheten 

med regleringsobjektet kan ifrågasättas.  

 

Tomträttshavare: I ortsprismaterialet ingår ofta transaktioner där tomrättsupplåtaren, 

kommunen, sålt objekt till fastighetsbolag. Det faktum att tomträttsupplåtaren varit med i 

förhandlingarna och påverkat köpeskillingen kan ha fått konsekvensen att det slutliga priset 

avviker från markens faktiska värde. Det finns en risk att det genomförts strategiska 

försäljningar med syftet att få ett ortsprismaterial som är vinklat till deras fördel.  

 

Tomträttshavare: Beträffande friköp, är det mest sannolikt att köpeskillingen inte skiljer sig 

nämnvärt ifrån det faktiska markvärdet. Detta på grund av det faktum att kommunen är 

medvetna om att köpet kommer att kunna ingå i ortsprismaterialet vid en framtida 

avgäldsreglering. Att sälja tomträtten till ett underpris kan därför bli till deras nackdel.  

 

Tomträttshavare: Problemet som är förenade med den hypotetiska avkastningskalkylen är 

att kalkylens parametrar, på grund av oprecisa riktlinjer, går att vinkla åt det ena eller andra 

hållet. På den privata sidan tar man fram data som indikerar på ett lågt markvärde, medan 

kommunen gör det motsatta. Dessutom är inte sammansättningen av parametrarna i formeln 

korrekt. En indikation på att den hypotetiska avkastningskalkylen är felkonstruerad är att 

värdet på marken ökar som funktion av driftnettot. Vidare tar inte kalkylen tillräcklig hänsyn 

till den långsiktiga vakansrisken och projektrisken. En annan brist är det faktum att vissa 

parametrar är relativt ”låsta” i och med de rekommendationer gällande deras storlek som 

gjorts i SOU-utredningen, vilket ger upphov till ett missvisande resultat. Parametern bör 

egentligen variera med typ av byggnad och belägenhet. Exempelvis, vid uppförandet av en 

galleria är det normalt att det krävs fler år än för t.ex. kontorslokaler innan verksamheten 

nått sin fullskaliga kapacitet. En parameter som oftast underskattas är initialförluster och 

projektrisk. 

 

Tomträttshavare: Beträffande tillämpning av den hypotetiska avkastningskalkylen är det 

inte en lämplig metod att tillämpa. En anledning är att det är väldigt lätt att vinkla 

parametrarna så att de pekar på ett stort respektive lågt värde. En annan anledning är att det 
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inte är rimligt att domstolen, som inte är sakkunniga i fastighetsvärdering, ska bedöma 

parternas uppskattningar av parametrarna.  

 

Tomträttsupplåtare: Det huvudsakliga problemet är att det inte finns tillräckligt omfattande 

ortsprismaterial att tillgå vilket leder till rättstvister.  

 

7.3 Hur väl överensstämmer parternas bedömning av avgälden med domstolens? 

 

Alla parter har uppfattningen om att domstolen dömer efter en ” mittemellan princip”. 

Utfallen är därför relativt förutsägbara. 

 

Tomträttshavare: I inledningsskedet vid en avgäldsförhandling, då parterna själva försöker 

förhandla fram ett markvärde, skiljer sig inte deras bedömning av markvärdet åt i samma 

utsträckning jämfört med deras yrkande i rätten.    

 

7.4 Hur regleras avgälden vid en utökad byggrätt?  

 

Tomträttsupplåtare: Vid en utökad byggrätt kan tomträttshavaren få en avgäldsbefrielse upp 

till tjugo år, därefter omregleras avgälden på vanligt sätt. Denna befrielse skall kompensera 

tomträttshavaren för de merkostnader som tillkommer för att kunna utnyttja den utökade 

byggrätten. Byggkostnaden per kvadratmeter är betydligt större vid en tillbyggnad än vid 

nybyggnation. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna varierar mellan projekt därav 

kommer även antalet år med avgäldsbefrielse att variera. Möjlighet till en avgäldsbefrielse 

har varit aktuellt sedan ett par år tillbaka i tiden. Innan reglerades avgälden med den 

tillökade byggnadsvolymen vid tidpunkten då den utökade byggrätten godkändes.  

 

Vilka ekonomiska fördelar/nackdelar är förenade med avgäldsbefrielsen?  

 

Tomträttshavare: Samtliga tomträttshavare ställer sig mycket positiva till införandet av en 

avgäldsbefrielse. Tidigare, då tomträttshavarens inte kunde få någon befrielse av avgälden, 

var det ett antal påtänkta våningspåbyggnader som inte genomfördes. Anledning var att det 

var svårt att uppnå en ekonomisk bärighet för investeringen eller att fastighetsbolagen ansåg 

att kommunen skulle begära en obefogat stor del av överskottet som tillbyggnaden skulle 

generera. Dessutom skulle en ombyggnation innebära störningar för den befintliga 

verksamheten vilket skulle leda till stora inkomstbortfall för tomträttshavaren. En 

våningspåbyggnad är förenad med stor risk med tanke på de stora investeringskostnaderna 

samt ökad vakansrisk. Dessa belastningar ansåg tomträttshavarna borde ha tagits i större 

beaktning vid avgäldsregleringen. Det blev istället mer lönsamt att investera kapitalet i deras 

byggnader som stod på fri grund.  Principen med det nya avgäldsmodellen är därför mycket 

välkomnade och förstärker de ekonomiska incitamenten till förädling av fastigheter. Det kan 

konstateras att antalet tillbyggnader har ökat de senaste åren vilket är ett bevis på att 

införandet av modellen är lyckad.   

 

Tomträttshavare: Avgäldsbefrielsen underlättar för tomträttshavaren de första åren då 

bolaget belastas med stora projektering- och byggnadskostnader på grund av tillbyggnaden. 

Dock anser tomträttshavaren att det vore mer rimligt att perioden med avgäldsbefrielse 

börjar i det skede som tillbyggnaden är färdig att tas i bruk. I dagsläget börjar 

avgäldsbefrielsen att gälla i samband med att bygglovet antas.  Detta innebär att en stor del 
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av den avgäldsfria tiden (ca 3 år) löper under själva planeringens och byggnationsstadiet, en 

tid då de själva inte har någon inkomst från verksamheten. Planeringen tenderar att dra ut på 

tiden eftersom byggplanen ofta måste omarbetas innan alla involverade parter godkänt 

förslaget. Det vore önskvärt om denna befrielse utgår från det skede då fastigheten tas i 

bruk. Eftersom att kommunen inte själva investerar något kapital skapar en avgäldsbefrielse 

inget underskott för dem, utan endast ett ekonomiskt bortfall.  Dessutom är de garanterade 

en riskfri avkastning för all framtid.  Med bakgrund av detta anses avgäldsbefrielsen som en 

rimlig kompromiss.  

 

Tomträttsupplåtare: De uppfattar den nya modellen som väl fungerande.  

 

7.5 Hur kan man förbättra dagens avgäldsmodell?  

 

Alla intervjuade är eniga om att tydligare riktlinjer för omregleringen skulle minska antalet 

tvister. Samtliga tomträttshavare är eniga om att ett köp av marken vore det optimala.  Dock 

är detta ej ett aktuellt alternativ enligt tomträttsupplåtaren.  

 

Tomträttshavare: Tomträttshavare ställer sig skeptiskt till möjligheten att utforma en bättre 

modell som grundas på vetenskapliga grunder.  

 

Tomträttshavare: I framtiden kommer ortsprismaterialet att bli mindre omfattande eftersom 

att det i dagsläget kommit att bli vanligare att paketerar fastigheter i bolag av skattemässiga 

skäl. Därför förutspår tomträttshavaren att avgälden i framtiden kommer att enbart regleras 

med den hypotetiska avkastningskalkylen som underlag.  

 

Tomträttsupplåtare: Tomträttsupplåtaren ställer sig positiva till en avgäld som följer 

konsumentprisindex samt en avgäldsförhandling som sker i närmare anslutning till 

regleringstidpunkten, vilket är två åtgärder som den nya tomträttsutredningen (2012:71) 

förslår.  
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8. Empirisk studie - Våningspåbyggnad  
  

Är avgäldsmodellen ett förhinder för realisering av våningspåbyggnad?   

 

8.1 Introduktion 

 

En våningspåbyggnad innebär att byggnadsvolymen av en befintlig byggnad utökas på 

höjden. Förfarandet leder till fler uthyrningsbara lokaler samt en större avgäldsgrundad area. 

Denna form av fastighetsförädling innebär därför positiva ekonomiska konsekvenser för 

såväl tomträttshavaren som tomträttsupplåtaren. Den främsta skillnaden mellan en byggnad 

som är upplåten med tomträtt och en byggnad på fri grund är att överskottet som den nya 

våningen ger upphov till fördelas mellan parterna under tomträttsförhållanden.  

 

Denna empiriska studie baseras på fyra hypotetiska modeller för reglering av avgälden vid 

en våningspåbyggnad. Målsättningen med studien är att undersöka alternativa fördelningar 

av överskottet mellan tomträttsupplåtaren och tomträttshavaren. Därefter analysera huruvida 

avkastningen från en våningstillbyggnad anses vara tillräcklig för att förädlingen skall 

realiseras. 

 

8.1.1   Våningspåbyggnad ur Samhällsekonomisk perspektiv 

 

Ett projekt som är lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär att investeringens 

totala nyttor överstiger kostnaderna. Ett projekt som genererar ett överskott bör utifrån detta 

helhetsperspektiv därför genomföras. Det finns många bidragande faktorer till att så inte 

alltid är fallet. Exempelvis kan det bero på att lönsamheten för de enskilda involverade 

parterna inte anses tillfredställande och därför resulterar i att investeringarna inte genomförs.  

 

Karaktäristiskt för förhandlingsklimatet mellan tomträttsupplåtare och tomträttshavare är det 

ömsesidiga beroendet på grund av avsaknad av konkurrens. Upplåtaren, kommunen, ska 

främja för en stadsutveckling samtidigt som de är beroende av avgäldsintäkterna. 

Tomträttshavaren söker att förädla sitt kapital på det mest lönsamma sätt. Eftersom att 

lönsamheten av våningspåbyggnad för tomträttshavaren minskar som funktion av ökad 

avgäld uppstår en komplicerad förhandlingssituation. Om inte parternas bedömning av 

fördelning av risk och vinsten överensstämmer blir resultatet att affären inte kommer att 

fullföljas, utan att tomträttshavaren eventuellt väljer att investera sitt kapital någon 

annanstans med en högre avkastning. Vidare innebär detta att modellens utformning hämmar 

stadsutvecklingen. 

 

8.2 Avgäldsmodeller 

Fyra avgäldsmodeller har konstruerats med utgångspunkt att varje modell innebär att 

överskottet från våningspåbyggnaden fördelas olika mellan tomträttsupplåtaren och 

tomträttshavaren. Investeringens lönsamhet undersöks ur ett tidsperspektiv på 30 år.  

 

8.2.1 Modell 1 – Fullavgäld 

 
Avgälden ökar procentuellt med den utökade byggrätten vid tidpunkten då byggrätten antas.  
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8.2.2 Modell 2 - Avgäldsbefrielse  

 
Tomträttshavaren är befriad från en avgäldshöjning de tjugo första åren från tidpunkten då 

den tillkommande byggrätten godkänns. Därefter regleras avgälden efter den utökade 

byggnadsvolymen.  

 

8.2.3 Modell 3- Tomträttsupplåtaren är medfinansiär 

 
Tomträttsupplåtaren är medfinansiär och investerar femtio procent av byggnadskostnaden. 

Avgälden regleras efter den utökade byggrätten från tidpunkten då den tillkomna byggrätten 

antas. 

8.2.4  Modell 4- Köp av byggrätt 

 
Tomträttshavaren köper byggrätten av tomträttsupplåtaren. En engångssumma utgår till 

tomträttsupplåtaren. Tillbyggnaden innebär ingen reglering av avgälden.  

 

8.3 Beräkningar 
 
För att kunna beräkna avgäldsökningen som funktion av den tillkommande arean för 

modellerna ska först den ursprungliga avgälden beräknas. Den hypotetiska 

avkastningskalkylen tillämpas för beräkning av avgäldsunderlaget. De ingående 

parametrarna i kalkylen sätts utifrån siffror som hämtats från hypotetiska 

avkastningskalkyler i tomträttsmål. Beräkningarna utgår ifrån ett antal antaganden och 

förenklingar som redogörs nedan.  

 

8.3.1 Antaganden  

 
 Byggnaden i fråga är en kontorsfastighet i Stockholms innerstad. Avgäldsgrundad 

area: 4000 kvm BTA  

 Tillkommen area vid våningspåbyggnad 1000 kvm BTA 

  Projekterings- och byggnationstiden för våningspåbyggnaden uppgår till två år 

 Avgäldsräntan: 2,75 % 

 Drift- och underhållskostnad: 300kr/ kvm  

 Byggnadskostnad: 30 000 kr/kvm 

 Hyresnivå: 5000 kr/kvm 

 Avkastningskrav: 6 % 

 

8.3.2 Förenklingar 

 
 Hyran är inte indexreglerad eller omregleras inte under denna trettioåriga period 

 Studien bortser från finansiella kostnader och skattekonsekvenser  
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8.3.3 Hypotetisk avkastningskalkyl 

 

 
 

8.4 Analys av modellerna  

8.4.1  Modell 1- Fullavgäld 

 

 Tomträttsupplåtaren erhåller ett positivt konstant kassaflöde från den tidpunkt då 

den tillkomna byggrätten fastställs. Efter 30 år bedöms de ackumulerade 

avgäldsintäkterna uppgå till ett belopp på 12 900 000  kr.  

 

 Tomträttshavaren får ett negativt kassaflöde under projekterings- och byggnadsåren, 

vilket uppgår till ett underskott på 28 400 000 kr. Därefter erhålls ett årligt positivt 

Hypotetisk	Avkastningskalkyl
Totalvärde	=	Markvärde	+	Byggkostnad	+	Ränta	på	markvärdet	under	byggtiden	+	Initialförluster	+	Projektvinst	

Totalvärdeberäkning	genom	en	evighetskapitalisering	av	ett	marknadsmässigt	driftnetto	
Hyra 5000

Drift-	och	Underhållskostander 300

Driftnetto 4700

Direktavkastningskrav 6%

Totalvärde 313	Mkr

Ingående	parametrar

Ränta	under	byggtiden 3%	per	år	(6%)

Byggkostnad 30	000/kvm
Initialförluster 50%	av	årshyran

Vinstkrav/	riskpremie	på	den	totala	investeringen 15%	av	bygg-	och	markkapital

Beräknignar	av	de	enskilda	posterna

Byggkostnad Byggkostand*	Area=	30	000*	4000=	120	Mkr

Ränta	under	byggtiden Räntesats*	Markvärdet=	0,06*Markvärdet

Initialförluster procentuell	Förlust*Årshyra=	0,5*(5000*4000)=	10Mkr

Vinstkrav/	riskpremie	på	den	totala	investeringen Procentsats	*	Bygg-	och	Markapital=0,15*(120Mk+Markvärde)

=	0,15	*	markvärde+18Mkr

Sätter	in	värderna	i	kalkylen	

313	=	M+120+0,06M+10+0,15(M+120)	

Bryter	ut	M
165=M(1+0,06+0,15)
M=	165/(1+0,06+0,15)

Markvärde=	136	Mkr

Beräkning	av	avgäld
Markvärde*Avgäldsränta=136*0,0275=3,75	Mkr

Avgälds	ökning	

Tidigare	avgäld*	Tillkommen	area=3,75*(1000/4000)=935000	
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kassaflöde på 3 800 000 kr. Först efter 15 år genererar investeringen ett överskott. 

Efter 30 år beräknas den ackumulerade vinsten uppgå till 16 500 000 kr.  

 

 
                                                  Diagram 1 – Ackumulerad vinst i relation till  

antalet år från investeringstidpunkten  
 

Graf 1 visar en jämförelse av parternas lönsamhetskurvor. Det kan konstateras att det är först 

efter 24 år som tomträttshavarens ackumulerade vinst överstiger tomträttsupplåtarens.  

 

8.4.2  Modell 2- Avgäldsbefrielse 

 

 För tomträttsupplåtaren innebär en avgäldsbefrielse naturligtvis att de ökade 

avgäldsintäkterna uteblir under en period om 20 år, dvs. att de går miste om 10 700 

000 kr.  Efter att perioden med avgäldsbefrielsen löpt ut omregleras avgälden efter 

byggnadens nya volym och avgäldsintäkterna ökar med 900 000 kr. Efter 30 år har 

tomträttupplåtaren totalt erhållit avgäldsintäkter som uppgår till 2 100 000 kr.    

 

 För tomträttshavaren innebär avgäldsbefrielsen en årlig kostnadslättnad på 900 000 

kr. Modellen innebär att deras kassaflöde motsvarar driftnettot de första 18 åren som 

lokalerna hyrs ut. Därefter minskar vinsten med knappt 20 procentenheter till följd 

av avgäldskostnaderna. År 11 beräknas investeringen bli lönsam för 

tomträttshavaren. Vinsten uppgår till 27 200 000 kr år 30. 

 

 
                                             Diagram 2 – Ackumulerad vinst i relation till  

antalet år från investeringstidpunkten  
 

 

Graf 2 visar att parternas vinst från investeringen skiljer sig väsentligt åt. Det kan därmed 

konstateras att avgäldsbefrielsen innebär en väsentlig ekonomisk fördel för tomträttshavaren.  
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8.4.3 Modell 3 – Tomträttsupplåtaren är medfinansiär  

 

 Tomträttsupplåtaren investerar 50 procent av byggnadskapitalet, dvs. 13 300 000 kr. 

Avgäldsnivån regleras inte med hänsyn till tomträttsupplåtarens investerade kapital. 

Istället erhålls en avkastning som ökar procentuellt med den tillkomna 

byggnadsvolymen. Utifrån de givna förutsättningarna kommer en investering på 50 

procent att innebära en förlustaffär på 500 000 kr. Förutsättningen för att 

tomträttsupplåtarens investering ska vara lönsam, utifrån ett tidsperspektiv på 30 år, 

är att det investerade kapitalet inte överstiger 12 870 000kr, dvs. 48 procent av den 

totala investeringskostnaden för våningspåbygganden.     

 

 Ur tomträttshavarens perspektiv är det en klar fördel att investeringskostnaden 

fördelas lika mellan parterna. En halverad kapitalinsats leder till ett överskott redan 

det åttonde året. Totalt kommer de att erhålla ett överskott på 29 900 000 kr.   

 

   

 
Diagram 3 – Ackumulerad vinst i relation till  

antalet år från investeringstidpunkten  
 

 

Graf 3 visar att parternas lönsamhetskurvor skiljer sig markant åt. Kurvorna skär varandra år 

4 vilket innebär att det är vid den tidpunkten som tomträttshavarens del av underskott 

understiger tomträttsupplåstarens.   

 

8.4.4 Modell 4 – Köp av byggrätt 

 Ett förvärv av byggrätt kommer att ge tomträttsupplåtaren en köpeskilling 

motsvarande 13 900 000 kr vid projektets initialskede. Köpeskillingen baseras på en 

nuvärdesberäkning av framtida avgälder.  

 

 För tomträttshavaren innebär ett köp av byggrätt stora initialkostnader. Affären 

kommer därför inte att bli lönsam förrän år 19. Från den tidpunkt då lokalerna hyrts 

ut kommer tomträttshavaren att tillgodogöra sig det totala driftnettot, vilket innebär 

ett årligt kassaflöde på 4 400 000kr. År 30 kommer den totala vinsten att uppgå till 

13 800 000 kr.  
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                               Diagram 4 – Ackumulerad vinst i relation till antalet år 

                                        räknat från investeringstidpunkten  

 

Graf 4 visar att lönsamhetskurvorna inte skär varandra.  Efter 30 år skiljer sig 

tomträttsupplåtarens och tomträttshavarens överskott med ca 1 000 000 kr.  

8.4.5 Sammanställning 

Ur grafen nedan kan dels fördelningen av överskottet mellan parterna för varje modell 

utläsas, dels visar den en jämförelse av lönsamheten mellan modellerna för respektive part.  

 

Ur tomträttsupplåtarens lönsamhetsperspektiv kan det konstateras att modell fyra är den 

modell som ger störst vinst. Vinsten är 14 procent större än för det näst mest lönsamma 

alternativet vilket är modell 1. Modell 2 innebär en väsentligt mindre överskott, nämligen 85 

procent lägre vinst. Modell 4 kommer att innebära en förlustaffär.  

 

Den modell som är att föredra utifrån tomträttshavaren perspektiv är modell 3 nära följt av 

modell 2. Modell 2 innebär en vinst som är 9 procent lägre än för modell 3. Modell 1 

genererar en vinst som är 45 procent lägre än modell 3. Den minst lönsamma är modell 4 

som innebär en vinst som är 54 procent lägre än modell 3.   

 

Fördelningen av överskottet mellan tomträttsupplåtaren och tomträttshavaren för respektive 

modell ser ut som följande: 
 

(procent) 

Modell 1: 43/56      

Modell 2: 7/93 

Modell 3: -2/102 

Modell 4: 52/48   

 
   

     

                              

Diagram 5- Fördelning av överskottet från investeringen  

 mellan parterna 

 

  

 

 

 

Graf 6 visar återbetalningstiden för investeringen. Det kan konstateras att det är modell 3 

som ger snabbast lönsamhet för tomträttshavaren. Metod 4 kräver en lång 

återbetalningsperiod, nämligen 19 år. 
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För tomträttsupplåtaren är det endast av intresse att studera återbetalningstiden för modell 3 

eftersom att det är den enda modellen de själva investerar kapital. Som vi ser i grafen blir 

investeringen lönsam först efter 33 år.   

 

 
                          Diagram 6 – Antalet år det tar innan investeringen 

                          återbetalat sig  
 

 

8.5 Känslighetsanalys 

8.5.1 Hyresnivå 

 

Storleken på överskottet från investeringen har, för tomträttshavaren, ett starkt samband med 

hyresintäkterna. Den frågan som är av intresse att undersöka är därför hur avkastningen 

förändras som funktion av hyresnivån. Tabell 1 redovisar en uppställning av det överskott 

som respektive part erhåller vid hyresnivåer inom intervallet 2000 – 6000 kr. Resultatet 

presenteras även grafiskt med en lönsamhetskurva som varierar som funktion av hyresnivån.  

 

 
        Tabell 5 – Investeringens lönsamhet som funktion av hyresnivå 
 

 
                                                          Diagram 7-Total ackumulerad vinst från investeringen  

som funktion av hyresnivå vid  

Fullavgäld 

 

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	

1	

2	

3	

4	

Tomträ sU	

Tomträ sH	

Alt1-Fullavgäld Alt	2-Avgäldsbefrielse Alt3-Kommune,	medfinansiär Alt4-Köp

Hyresnivå TomträttsU. TomträttsH. TomträttsU. TomträttsH. TomträttsU. TomträttsH. TomträttsU. TomträttsH.

2000 12	870	117			 19	286	565	-		 2	145	741					 8	562	189	-									 479	829	-							 5	936	618	-							 14	701	258					 21	117	706	-		
3000 12	870	117			 7	355	126	-				 2	145	741					 3	369	250										 479	829	-							 5	994	820								 14	701	258					 9	186	267	-				

4000 12	870	117			 4	576	312					 2	145	741					 15	300	688								 479	829	-							 17	926	259					 14	701	258					 2	745	171					
5000 12	870	117			 16	507	751			 2	145	741					 27	232	127								 479	829	-							 29	857	697					 14	701	258					 14	676	610			

6000 12	870	117			 28	439	189			 2	145	741					 39	163	565								 479	829	-							 41	789	136					 14	701	258					 26	608	048			
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                              Diagram 8-Total ackumulerad vinst från investeringen  

                           som funktion av hyresnivå vid avgäldsbefrielse 

  

 
         Diagram 9- Total ackumulerad vinst från investeringen  

         som funktion av hyresnivå då kommunen är medfinansiärer              

          Diagram 10- Total ackumulerad vinst från investeringen   

                              som funktion av hyresnivå vid köp 

 

    

Det kan konstateras att vid en hyresnivå på 2000 kr kommer samtliga modeller innebära en 

förlustaffär.  En hyresökning med 1000 kr resulterar i en ökad vinst på 11 900 000 kr. 

Modell 2 och 4 kommer att generera ett överskott vid en hyresnivå som uppgår till knappt 

3000 kr. Däremot krävs det för modell 1 och 2 en hyresnivå på 4000 kr för att investeringen 

skall bli lönsamt.  Tomträttsupplåtarens vinst påverkas inte av en förändring av hyresnivå 

eftersom att det inte finns någon direkt relation mellan avgälds- och hyresintäkter. Därför 

kommer, oberoende av hyresnivå modell 4 vara det alternativ som maximera deras vinst på 

ett tidsomfång på 30 år.  

 

8.5.2  Kalkylränta 

 

I tabellen nedan redovisas förändringen av vinst som funktion av kalkylräntor som löper 

inom intervallet 5 till 8 procent. Parternas vinst ökar men minskad kalkylränta. Modell 3 är 

endast lönsam från tomträttsupplåtarens perspektiv när räntan understiger 6 procent. 

Tomträttshavarens lönsamhet av investeringen är mer beroende av kalkylräntenivån.  
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Tabell 6 - Investeringens lönsamhet som funktion av kalkylränta 

 

 
     Diagram 11- Total ackumulerad vinst från investeringen  

      som funktion av kalkylränta vid fullavgäld  

 

 
        Diagram 12- Total ackumulerad vinst från investeringen 

        som funktion av kalkylränta vid avgäldsbefrielse  
 

 

 
      Diagram 13- Total ackumulerad vinst från investeringen 

       som funktion av kalkylränta då kommunen är medfinansiärer  

 

 

 
      Diagram 14 - Total ackumulerad vinst från investeringen  

      som funktion av kalkylränta vid köp  

 

 

Alt	1-	Fullavgäld Alt	2-	Avgäldsbefrielse Alt	3-Kommune	är	medfinansiärer	 Alt	4-	Köp

Kalkylränta TomträttsU. TomträttsH. TomträttsU. TomträttsH. TomträttsU. TomträttsH. TomträttsU. TomträttsH.

5% 14	373	242					 21	927	165			 2	721	075								 33	579	331								 767	800												 35	532	607								 17	809	525								 18	490	883								

6% 12	870	117					 16	507	751			 2	145	741								 27	232	127								 479	829	-											 29	857	697								 14	701	258								 14	676	610								

7% 11	602	454					 12	019	193			 1	697	050								 21	924	596								 1	499	127	-							 25	120	774								 12	483	311								 11	138	335								

8% 10	526	027					 8	284	045					 1	346	060								 17	464	013								 2	334	055	-							 21	144	128								 10	821	759								 7	988	314										
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9. Resultat  

9.1 Rättsfall 

Analysen av rättsfallen visar att parternas bedömning av markvärde skiljer sig markant åt. 

Förklaringen bottnar i parternas motstridiga intressen i kombination med 

beräkningsmodeller som skapar utrymme för parterna att vinkla ingående data, så att de ger 

stöd åt ett lågt respektive högt markvärde.  Ett antal meningsskiljaktigheter som ger upphov 

till själva tvisten har kunnat belysas.  Först och främst ska det konstateras att parterna i regel 

är överens om metodval för värdeberäkningen, dvs. huruvida det finns tillräckligt med 

underlag för ortsprismetoden. Däremot uppstår det en diskussion om den andra partens urval 

av jämförelseobjekt. Diskussionen bottnar framförallt i två punkter, den ena är behandlingen 

av friköp, dvs. hur köpeskillingen förhåller sig till det faktiska markvärdet. Den andra 

punkten, som ofta ligger som föremål för tvist, är gällande de objekt som parterna väljer att 

inkludera i sitt material i syftet av att stödja sitt intresse om ett lågt respektive högt 

markvärde. Anledningen är att dessa objekt pekar på extremvärde som oftast skiljer sig 

väsentligt från värderingsobjektet i ett antal värdefaktorer. I domstolen löser man denna 

motstridighet som både friköpen och det avvikande ortsprismaterialet ger upphov till genom 

att tilldela objekten en liten vikt. Därmed får de en liten inverkan på avgäldsunderlaget. 

Detta leder vidare till att det är i stor utsträckning samma objekt som ligger till grund för 

avgäldsunderlaget.  Det som däremot ger upphov till tvister är justeringen av 

jämförelseobjekt som tenderar att skilja sig markant åt mellan parterna. Främst är det 

värdefaktorer i närmiljön som det tvistas om. Det gäller dels bedömningen av vilka de är, 

dels i vilken grad som de påverkar markvärdet. Försök att genomföra beräkningar av 

värdepåverkan tenderar att bli komplexa modeller vilket leder till att det istället baseras på 

schabloner, dvs. antagande. Domstolen löser ofta problematiken genom att tillämpa 

parametrar som indikerar på värderelationen mellan områden såsom skatteverkets 

riktvärdestabeller eller hyresnivåer. Domstolen har därför satt i system att tillämpa dessa 

modeller på grund av dess enkelhet eftersom det hämtas direkt från marknaden. En annan 

faktor som legat till grund för tvisten är markens tillhörande byggrätt, dvs. vad som skall 

anses vara det optimala utnyttjandet av byggrätten.  

 

Beträffande den hypotetiska avkastningskalkylen varierar parternas bedömning av de 

ingående parametrarna. Med tanke på att små skillnader får stor effekt då de överförs på 

stora tal leder detta till att resultatet som erhålls skiljer sig väsentligt åt. Vidare kan det 

konstateras att det i flera fall uppstått oenighet gällande vilka parametrar som inkluderar 

risken i formeln, om investeringsrisken tas i beaktning i flera av de ingående parametrarna 

eller inte. Detta har vidare lett till att parametrar uteslutits och därmed erhålls skilda 

markvärden.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att på grund av de metoder som domstolens väljer 

att tillämpa neutraliseras parternas försök till att vinkla bevisningen till sin fördel. Det har 

utvecklats ett tydligt mönster efter vilket domstolen behandlar parternas 

meningsskiljaktigheter. Vidare innebär detta att det är lätt att förutse den slutgiltiga 

bedömningen. Genom viktningen av objekt dämpas inverkan av objekt som avviker mellan 

parterna medan objekt som är inkluderat i båda parternas bevisning får stor inverkan. 

Gällande lägesjusteringar väljer domstolen att konsekvent tillämpas riksvärdetabellerna som 

baseras på schabloner eller bedömningar i tidigare rättsfall. Detta är data som inte har någon 

direkt anknytning till fastigheten i fråga, utan baserar på generella bedömningar. Detta leder 

i sin tur till att det utvecklats en ”mittemellan- princip ” som domstolen går efter.  
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9.2 Intervjuer 

I intervjuerna framhåller båda Stockholms stad och tomträttshavarna att de uppfattar de 

tidskrävande processerna som ett stort problem.  Även det faktum att begäran om en 

avgäldsreglering måste göras med stor framförhållning orsakar oklarheter med tanke på att 

parterna gör olika prognoser om marknadsutvecklingen. Tvisten uppstår enligt dem eftersom 

att data går att vinkla efter parternas egna intressen och principer. Lösningen på 

problematiken behäftad med systemet är därför att införa tydligare riktlinjer efter vilka 

avgälden ska fastställas.   

 

9.3 Empirisk studie 

Målsättning med studien är att undersöka huruvida avgäldsmodellen är ett hinder för 

realisering av en våningspåbyggnad. Frågeställningen skall nu försöka besvaras med hjälp 

av de 4 olika konstruerade avgäldsmodellerna. Modellerna visar sambandet mellan 

avgäldsregleringen till följd av en våningspåbyggnad och fördelning av överskottet från 

investeringen mellan parterna. För att en våningspåbyggnad ska genomföras krävs det att 

parterna erhåller tillräckligt starka incitament med fastighetsförädlingen. En central aspekt i 

bedömningen är huruvida en modell kan anses hämma stadsutvecklingen. är därför att 

undersöka vilka incitamentet som modellen skapar för parterna. Incitamenten ska studeras 

utifrån ett ekonomiskt- och tids perspektiv från tomträttshavarens perspektiv.  

 

Modell 1: Att genomföra våningspåbyggnad på en byggnad upplåten med tomträtt innebär 

att avgäldskostnaderna ökar med 13 000 000 kr på ett tidsperspektiv om 20 år. Detta kapital 

skulle därför bolaget bespara om de väljer att utöka byggnadsvolymen på en byggnad på fri 

grund. Först efter 15 år kommer investeringen under dessa förutsättningar att generera ett 

överskott. Detta får konsekvenser för riskbilden eftersom att den långa återbetalningstiden 

innebära en större osäkerhet gällande förutsättningar på fastighets- och finansmarknaden. 

Vidare kan det konstateras att fördelning av överskottet mellan tomträttsupplåtaren och 

tomträttshavaren är 43/56, vilket innebär en relativt jämn fördelning av vinsten. Med 

bakgrund av att tomträttshavaren investerar 100 procent av kapitalet men erhåller endast 

drygt 55 procent av överskottet, kan de ekonomiska incitamenten anses som relativt svaga. 

För att en våningspåbyggnad ska ske under dessa omständigheter krävs det andra typer av 

incitament. Exempelvis kan det handla om att svara till en hyresgästs efterfråga om större 

yta, vilket vidare skulle kunna innebära positiva ekonomiska konsekvenser för 

tomträttshavaren genom t.ex. höjning av kvadratmeterhyran.  

 

Modell 2: En avgäldsbefrielse innebär att tomträttshavaren sparar 10 700 000 kr. 

Återbetalningstiden är 11 år, dvs. att den förkortas med 4 år jämfört med modell 1. 

Överskottet fördelas mellan tomträttsupplåtaren och tomträttshavaren med 7/93, vilket 

innebär att den största andelen av vinsten tillfaller tomträttshavaren. Om man tänker sig att 

avgäldsbefrielsen utgör en del av investeringen, innebär det att tomträttsupplåtaren 

investerar 36 procent av kapitalet. Detta innebär vidare att tomträttshavaren investerar 64 

procent. Med beaktning av kostnadslättnaden och den kortare återbetalningstiden samt 

investeringen i relation till överskottet får modellen anses skapa starka ekonomiska 

incitament för att genomföra våningspåbyggnaden. 

  

Modell 3: Att tomträttsupplåtaren går med som medfinansiärer kan konstateras vara mycket 

fördelaktigt för tomträttshavaren. Investeringskapitalet fördels 50/50 mellan parterna och 

fördelningen av överskottet blir -2/102. Återbetalningstiden är 8 för tomträttshavaren och 33 

år för tomträttsupplåtaren. Detta får anses vara högst fördelaktigt för tomträttshavaren att 
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erhålla 100 % av överskottet av investeringen men endast investera 50 procent av kapitalet. 

Dock är det ekonomiska incitamenten för tomträttsupplåtaren mycket svaga. Förutsättningen 

för att tomträttsupplåtaren ska genomföra en sådan affär är att denna ser ett annat värde än 

det ekonomiska i att våningen byggs, t.ex. av stadsutvecklingsskäl.  

 

Modell 4: Ett köp av byggrätten innebär att tomträttsupplåtaren investerar 100 procent av 

kapitalet och erhåller 48 procent av överskottet. Nackdelen blir att återbetalningstiden blir 

19 år, dvs. 4 år längre än metod 1 då full avgäld utgår. En våningspåbyggnad under dessa 

förutsättningar liknar de som gäller vid våningspåbyggnad på byggnad på fri grund. Det som 

skiljer alternativen åt är köpeskillingen för den utökade byggrätten, vilket leder till betydligt 

längre återbetalningstid och mindre del av vinsten. Vidare kan det konstateras att alternativet 

innebär en mindre långsiktig risk med beaktning av risken för avgäldshöjningar.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att modell 2, dvs. en modell som baseras på en 

avgäldsbefrielse ska anses som den modell som skapar starkast incitament till 

genomförandet av våningspåbyggnad, ur ett tidsperspektiv på trettio år. Detta med 

motiveringen att det är den av modellerna som innebär att det mest rimliga förhållande 

mellan överskottet och kapitalinsatsen, ur tomträttshavarens perspektiv. Modell 3 är inte 

aktuellt på grund av att den innebär ett underskott för tomträttsupplåtaren.  
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10. Diskussion 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur väl fungerande det rådande avgäldsmodellen är 

genom att kartlägga bakgrunden till tvister som är förenade med regleringsprocessen. 

Slutsatsen är att det finns tydliga brister med dagens utformning som ger upphov till 

ineffektiva regleringsprocesser. Därför finns det behov att modifiera modellen.  

 

För att kunna dra slutsatser hur avgäldsregleringen kan bli mer effektiv måste först ett 

resonemang föras kring de brister som identifierats och hur de kan åtgärdas. Det som har 

framkommit är att det saknas tydliga direktiv gällande vilken data som ska ingå i 

beslutsunderlaget, vilket vidare ger upphov till rättsprocesser som tendrar att bli resurs- och 

tidskrävande. Dessutom får det konsekvensen att kapitalsvaga tomträttshavare inte har 

samma möjligheter att försvara sina intressen vilket leder till att parterna ej kan anses som 

jämbördiga i alla förhandlingar. Grundproblemet som orsakar de oklara riktlinjerna är det 

faktum att man bestämt att avgälden ska sättas utifrån tomträttens markvärde och en 

avgäldsränta utan att väl fungerande beräkningsformler finns att tillämpa. Detta skapar 

utrymme för parter att vinkla beslutsunderlaget genom att tillämpa data i beräkningarna som 

stödjer deras egna intressen. Resultatet blir att parternas bedömning av markvärden skiljer 

sig väsentligt åt. Därför är huvudfrågan om det finns möjligheter att utveckla dagens 

beräkningsmodeller i syfte att förhindra parterna att vinkla resultatet eller hur en alternativt 

avgäldsmodell skulle kunna utformas.  

 

Vi börjar med att studera det första alternativet, dvs. hur man skulle kunna förbättra 

ortsprismetoden och den hypotetiska avkastningskalkylen. Vi har konstaterat att 

ortsprismetoden ska prioriteras framför den hypotetiska avkastningskalkylen eftersom att 

ortsprismetoden baseras på data direkt hämtat från fastighetsmarknaden. Grundprincipen 

med metoden är bra men problemet är att det finns för lite jämförelseobjekt att tillgå. Genom 

intervjuer har det framkommit att det i framtiden finns risk för att lagfarna transaktioner 

kommer att bli ännu mer sällsynta vilket innebära att det kommer att finnas ett ännu mer 

begränsat ortsprismaterial. Med denna insikt kan vi konstatera att det inte kommer att vara 

möjligt att förlita markvärdesberäkningarna på ortsprismetoden i framtiden. Om vi tar och 

tittar på den hypotetiska avkastningskalkylen så är det två huvudsakliga problem som 

identifierats. Den ena är att tomträttshavare anser att modellen inte tar tillräcklig hänsyn till 

risk eftersom att de rekommenderade värdena, initialförluster samt projektvinst, i kalkylen 

baseras på de marknadsförutsättningar som var aktuella år 1990 då utredning genomfördes. 

Den andra grunden till tvister är oklarheten kring vad som ska avgöra vilken data som 

kalkylen baseras på. För att göra denna metod mer effektiv krävs det lösningar på dessa två 

problem. Gällande risken, vore det önskvärt om parametrarna följer marknadsförändringarna 

och anpassas efter fastighets typ samt belägenhet, dvs. ett underlag som baseras på mer 

kontinuerliga och omfattande analyser av marknadsförhållanden. Som tidigare nämnt 

orsakar det omfattande behovet av data problem eftersom att parterna kan vinkla 

datainsamlingen till deras fördel. Med bakgrund av detta skulle det inte leda till en 

effektivare modell utan det skulle bli mer resurs- och tidskrävande. Därför måste man i 

sådana fall lagstadga schabloniserade värden på parametrarna. Detta får dock konsekvensen 

att de inte blir precisa, vilket innebär att man inte kommit närmare en lösning till att beräkna 

markvärdet med större precision.  Med hänsyn till detta dras slutsatsen att det inte är möjligt 

att utveckla kalkylen för ett erhålla en mer effektiv modell.   
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Frågan är hur en alternativ modell skulle kunna utformas. Det vore önskvärt med en modell 

som eliminerar alla de nämnda bristerna, dvs. en modell som baseras på en specifik data 

direkt hämtad från fastighetsmarknaden. Jag föreslår därför en avgäldsmodell som baseras 

på den genomsnittliga hyresnivån i området. Fördelen med en sådan modell skulle vara att 

den baseras på data direkt hämtad från fastighetsmarknaden, liksom ortsprismetoden. 

Dessutom reflekterar hyran, värdepåverkande faktorer i närmiljön samt de aktuella 

marknadsförhållandena, dvs. riskbilden och vakanser.  Ytterligare en fördel är att det är klart 

vilken data som tillämpas vilket gör att rättsprocesser inte blir aktuellt.  

 

En annan fråga att ta ställning till är om det är rationellt att dela upp ett fastighetsvärde i ett 

byggnadsvärde och ett markvärde med tanke på det ömsesidiga värdeberoendet. Marken 

skapar värdet för byggnaden och byggnaden skapar värde för marken. En avröjd mark som 

inte genererar någon avkastning har inget större värde. Medan om man skulle förflytta en 

byggnad från innerstan till ett ytterområde kommer byggandens marknadsvärde att sjunka 

eftersom att byggandens driftnetto kommer att reduceras. Dessutom det faktum att 

domstolen går efter en ”mittemellan princip” då de bedömer avgälden tyder på att det inte är 

möjligt att bestämma ett exakt markvärde. Processen liknar mer en förhandlingsprocess där 

domstolen har funktionen som en opartisk förmedlare. Med bakgrund av detta skulle det 

eventuellt vara mer tid- och kostnadsbesparande att uttala att avgälden skall sättas utifrån en 

förhandling som utgår ifrån parternas bedömning av markvärdet.  

 

En annan variant vore att domstolens uppgift är att bedömer vilken parts beräkning av 

avgälden som verkar mest rimlig och låter detta värde utgöra avgälden. Det har framkommit 

i intervjuer att parternas bedömning av avgälden överensstämmer mer i det första 

förhandlingsskedet, dvs. innan målet går till domstol. Det markvärde som parterna sedan 

presenterar i domstol skiljer sig betydligt mer åt. Medvetenheten om att domstolen väljer 

antingen tomträttsupplåtarens eller tomträttshavarens beräkning skulle eventuellt förhindra 

parterna från att vinkla sitt beslutsunderlag till fördel för sina egna intressen, för att inte 

uppfattas som opålitliga. 
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Omförhandling av tomträttsavgäld för fastigheten Orgelpipan i Stockholm City                                                                                                                                                                                           
2003-02-26 

Objektbeskrivning: Fastighets för kommersiellt ändamål Butik i bottenvåning och entresolvåning, kontor (hotellverksamhet tillåten)                                                                                                                     

Tomtareal: 2 128 kvm      Uthyrningsbar BTA: kvm  Fullvärdig kontorsbyggrätt(ekvivalent avgäldsgrundad yta): 4 510 kvm             

Avgäld (2000): 2 650 000 kr   Taxeringsvärde för marken (2011): 57,12 Mkr 

        BOLAG BOLAGETS kritik till Kommunen KOMMUNS kritik till Bolaget 

Yrkande Avgäld: 5 680 000 kr         Markvärde: 156 Mkr  

Avgäldsränta: 3,75 % 

Avgäld: 2 250 000 kr       Markvärde: 60 Mkr     

Avgäldsränta: 3,75 %( baseras på den 

långsiktiga realräntan som antas vara 3% samt 

triangeleffekten som baseras på historisk data 

på inflationsnivån) 

.  -Triangeleffekten skall grundas på den 

kommande inflationstakten. Historisk 

data kan ej användas som underlag till 

prognosen om framtida inflation.  

 

Metodva

l 

 

Hypotetisk avkastningskalkyl 

(På grund av brist på transaktioner med 

obebyggd tomtmark i Stockholm City skall den 

hypotetiska avkastningskalkylen prioriteras 

framför ortsprismetoden.) 

Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden Den hypotetiska avkastningskalkylen 

innehåller för många osäkra faktorer för att 

det ska vara tillförlitlig. Därför bör 

ortsprismetoden prioriteras.  

 

Hypoteti

sk 

avkastni

ngskalky

l   

Totalvärde(T) = sökt markvärde(M) + räntekostnad för mark under byggnadstiden(rM) + Byggkostnad(B) + Initialförluster(I) + Projektrisk/vinst(V) 

  

Data 

 

Yta ovan 

mark  

 

 

Butiker i 

källarplan 

 

Hyror(kr/kvm) /      DoU(kr/kvm) 

Kontor   4400                        250 

Butiker gatup. 6 500              225 

Butiker entresol 4 250           225 

 

Dr: 6 % 

Hyror (kr/kvm)           DoU(kr/kvm) 

Butik  3000                             200 

Lager 900                                125 

Garage 2150                              60 

Dr.(%) 

Butik källare: 6 

Lager 6,75  

Garage 6,25   

B: 129, 25 Mkr  

(Enligt Bygganalys AB) 

rM: 6 %  

I: 0  

Inga initialförluster då vakanser beräknas utebli 

 - Formel är teoretisk rätt men den tillämpade 

datan baseras på empiriska studier vilket gör 

att resultatet endast gäller för de rådande 

marknadsförhållandena då studien 

genomfördes. Gällande parametern risk/vinst 

är 15 % i underkant eftersom att aktörerna på 

1980-talet inte var lika riskmedvetna.  

- Parametrarna i kalkylen är korrelerade. 

Hyresgäster som betalar höga hyror förväntar 

sig hög standard. 

- Det saknas empirisk fakta för hur 

riskfaktorn skall behandlas i kalkylen, dvs 

hur riskfaktorn skall förhålla sig till de andra 

parametrarna. Oklarhet råder huruvida 

parametrarna skall utgå från en 

högkonjunktur som karaktäriseras av höga 

vinster och en relativt hög risk.  

Frågetecknen ovan gör att modellen blir 

oanvändbar.  

Svar: Kommunen har inte bortsett från 

räntan på markapitalet och projektvinst 

vid behandling av köpen. Enligt 7 kap 8§ 

FTL framgår att de taxerade 

byggnadsvärdena svarar mot kostnader 

som är förenade med att bebygga tomten, 

ränta på markkapital, initialförluster, samt 

projektvinst. 
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på grund av fastighetens attraktiva läge.  

V= 15 % av markvärdet och byggkostnad  

(Enligt ett beräkningsexempel från 

tomträttsutredningen 1988) 

Resultat: 34 600 kr/kvm 

Beräkningsmodellen innefattar en felaktig 

realränta som understiger den 

marknadsmässiga avkastningen på mark. 

(enligt praxis skall avgäldsräntan motsvara 

avkastningen). -Tomtmark i centrala lägen 

skall anses som realt värdesäkert. 

Ortspris 

metoden,  

Ortspris- 

underlag 

Friköp, År, Pris, Läge  

Kvarteret Katsan, 2000, 6500 kr/kvm, Norra 

Hammarby- hamnen  

Lustgården, 2000, 6810 kr/kvm, Stadshagen,  

Bylingen, 2000, 7200 kr/kvm, Södermalm  

 

 

Friköp, År, Pris, Läge, Storlek Anmärkning    

Apeln: 2000, 10 065 kr/kvm, Sthlmcity, 18 655 

kvm 

Stuten : 2001,15 816kr/kvm, SthlmCity 12 835 

kvm 

Gripen: 2001,13 364 kr/kvm, SthlmCity, 33 

672 kvm 

Svar: Tomträttshavaren anser att man visst 

skall räkna med ytor under marknivå i 

galleriafastighetens BTA. Det finns exempel 

då kommunen tagit med dessa ytor i 

beräkningar och därför finns det inget motiv 

till att inte göra det i detta mål.  

Gripen: Gällande skillnaden mellan den 

avgäldsgrundade arean och den area som 

tomträttshavaren har använt är irrelevant. 

Efter att tomten sålts upphörde begreppet 

avgäldsgrundad area. Köparen bedömde 

köpeskillingen som rimlig utefter 

fastighetens totala area.    

Stuten: Reglering av priset skall göras 

med hänsyn till att butiksytor under mark 

ej beaktades vid friköpet. Vid köptillfället 

gjordes en värdemässig skillnad mellan 

kontor, butiker och bostäder eftersom att 

man visste att fastigheten skulle kunna 

upplåtas med bostadsrätt. Köpet är inte 

rent eftersom att det finns 

sidoöverenskommelser. 

Apel: Fastigheten har ett betydligt sämre 

läge än Orgelpipan och har därför 

betydligt lägre hyror. Dessutom är köpet 

orent eftersom att det finns 

sidoöverenskommelser.   

Gripen: I avtalet medgavs rätten till 

varuhusanvändning. Varuhus är inte 

jämförbart med kontor eftersom att 

hyresintäkterna är av en helt annan 

storlek. Skatteverket har i sin bedömning 

sänkt markens basvärde med 30% pga 

varuhusverksamheten. Dessutom har 

tomträttshavaren fördelat köpeskillingen 

över en betydligt större yta än vad som 

anges i tomträttskontraktet.  

Justering

ar 

 

Friköp 

.   Antaganden vid justeringar för friköp: 

- Friköp motsvara i normalfallet 

marknadsvärdet. Dock kan det förekomma att 

köpeskillingen hamnar över eller under 

marknads- priset p g a tex konjunkturläget eller 

enskilda omständigheter.  

-Det är ekonomiska fördelaktigt för 

tomträttshavaren att köpa tomträtten. Därför är 

de beredda att betala ett högt pris för tomten 

vilket uppväger eventuella prisreduktioner som 

kan orsakas av avsaknaden av konkurrens. Det 

förekommer ingen köparmonopol eftersom att 

 Kommunens justeringsmodell för friköp 

baseras på att avgäldsräntan understiger det 

marknadsmässiga avkastningskravet på 

mark. Om denna förutsättning brister leder 

beräkningarna inte upphov till någon 

prisjustering och de kommer därmed att få 

felaktiga justeringar av friköp.  
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kommunen teoretisk sätt kan avyttra fastigheten 

med tomträtt. Parterna bör därför anses som 

likställda i förhandlingen.  

 

Läge för 

Orgelpip

an 

 

Användni

ng 

 

Fastigheten har ett A-läge.  

Närheten till goda kommunikationsmöjligheter, 

centrala gångstråk, brett kulturutbud, bra 

hotelläge med mycket turister.  AFT00 har 

tillämpats för att uppskatta värdet av de olika 

värdeområdena.  

Fastigheten har ett B-läge för kontor och ett C-

läge för butiker. Den ligger i utkanten 

avvärdeområdet, enligt skatteverkets 

riktvärdesystem AFT00, vilket gör att 

hyresintäkterna minska avsevärt i förhållande 

till andra fastigheter i området med mer 

centrala lägen. 

Riktvärde: 10 800kr/kvm 

Riktvärde till avgränsande område: 8 400 kr/ 

kvm. Därför skall Orgelpipan tilldelas ett 

sammanvägt värde av dess 2 riktvärden.  

 

  

Tidpunkt 

(marknad

släge 

Den tydliga hyresstegringen som observerats 

indikerar på att marken har stigit i värde. Dock 

kan andra värdepåverkande faktorer ändrats och 

därför har kommunen avstått från att hävda en 

markvärdestegring. 

Bolaget har hävdat en nedgång på 

kontorsmarknaden.  

  

Läges- 

korrigeri

ng enligt 

kommun  

Värdeöverföringen görs genom 2 metoder: 

1. Skillnaden mellan olika områdens riktvärden  

                Kvoten mellan analysvärdet och riktvärdet beräknats. 

                Denna kvot multipliceras med riktvärdet för Orgelpipan  

 

2. Skillnaden mellan bebyggda fastigheters totalvärden mellan  

 friköpen och Orgelpipan och byggnadskostnader görs för samtliga jämförelseobjekt.  En 

uppskattning av hyresintäkter, drift- och underhållskostnader samt direktavkastningskrav 

görs. 

 

Markvärde Kommun, 

Hypotetisk avkastningskalkyl: 34 600 kr/kvm 

Ortsprisjämförelse med lägeskorrigering: 34 700 kr/kvm  

Värdeöverförring för jämförelseobjekten:  

Friköpen Apeln och Stuten: 31 500 kr/kvm 

Metoden för lägesreglering är felaktig 

eftersom att värdeskillnaden inte kan 

beräknas genom kvoten av riktvärdena utan 

det är skillnaden mellan analysvärdet och 

riktvärdet som är av intresse.  

-Områdesindelningen är för grov gjord för att 

värdena skall kunna användas till detta 

ändamål.  I stort sett hela Södermalm är 

tilldelat samma värde. Lägena där 

jämförelseobjekten finns anses vara bättre än 

genomsnittet på Södermalm. 

- Värdeöverföringen genom metod 2 är ej 

lämplig pågrund av den stora 

lägesskillnaden.   

.   
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Övriga 

värdepåv

erkande 

faktorer 

 En del av fastigheten är reservera för 

tunnelbana samt elnätstation som orsakar 

elektromagnetisk störning, vilket bolaget anser 

skall reducera markvärdet med 5 Mkr. ( Detta 

med stöd av en dom gällande fastigheten 

Hästen vars markvärde minskat med 10% pga 

av liknande anledning) 

 Värdereduktionen beträffande 

elektromagnetisk strålning, som 

accepterades för fastigheten Hästen,  kan 

ej tillämpas på Orgelpipan eftersom att 

nätstationen ligger under gatan och inte i 

sanslutning till kontorslokaler som i det 

fallet. 

Bevisning 

 Kontorsmarknadens utveckling Strateg Fastighetskonsult AB Strateg Fastighetskonsult AB  

Info. Om prisättning och förvärv  Amöba konsulter AB 

Förvarv av fastigheten Stuten  Drott AB 

Hyresnivån för Orgelpipan samt DoU  SEB 

Byggkostnader Bygganalys AB  

Marknadsanalys beträffande hyresnivåer, DoU 

samt direktavkastningskrav 

Newsec   

Marknadsutveckling för kontor DTZ Värderingshuset AB  

Friköp DTZ Värderingshuset AB  

Info. Beträffande Stuten Gatu- och fastighetskontoret  

DOMSTOL 

 

Värdepå

verkana

de 

faktorer 

-  

Elnätet 

Domstolen anser att eftersom elnätet ligger under marknivå samt i anslutning till garageutrymme har den ingen påverkan på betalningsviljan hos hyresgästerna. Därmed är det ej en faktor som 

kommer att reducera markvärdet. Likaså gäller det för reservatet för tunnelbanan. Domstolen väljer därmed att bortse från Bolagets anmärkning.  
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Läges- 

beskrivni

ng 

Klassificeringssystem som parterna tillämpat, data från skattemyndigheterna, säger inget om de faktiska markvärdena. Betydelsen och tillämpningen av systemet tolkning varierar beroende på 

värderingsman. Domstolen gör därför en egen karaktärisering baserad på det som kommit fram i åberopade utredningar, i vittnesmål, det som är allmänt känt. Lägesbedömning bör göras var 

varje enskild verksamhet i bygganden.  

Kontorsläget: Bättre än malmarna och Kungsholmen men sämre än det genomsnittliga läget i city.  

Butiksläget: Avsevärt sämre än de mest attraktiva lägena i city dock bättre än många lägen i city.  

Friköp Domstolen anser, genom stöd av Rosengrens rapport, att priset vid friköp i genomsnitt understiger marknadsvärdet. Däremot går det ej att fastställa hur stor denna reducering är. Domstolen 

anser att kommunen har överdrivit den inverkan som tomträttsavgälderna har på friköpen.  

Värde- 

justering 

Domstolen fastställer att jämförelseobjekten måste justeras efter:  

1. Tid, dvs prisutvecklingen under perioden mellan köp och regleringstidpunkt 

2. Läge, storleken på lägesjusteringen är en sammanvägning av hyresnivå och direktavkastningskrav och en prognos om utvecklingen av dessa parametrar.  

3. Kostnad för att ställa marken i bebyggbart skick 

 

Läge Domstolen bedömer att riktvärde kan användas för en översiktlig bedömning av olika områdens värderelation.( Kommun: analysvärde/riktvärde el skillnad mellan fastigheternas totalvärde, 

Bolag: anaslysvärde-riktvärde)Vid stora värdeskillnader minskar dock metoden tillförlitlighet. Domstolen kan inte avgöra hur analysvärdet och riktvärdet förhåller sig till varandra. Därför 

kommer dessa områdesvärden endast sammanvägas i den slutliga bedömningen. Kommunens alternativa metod anses som en mer osäker metod.   

Tid Någon justering för värdeutveckling är ej aktuell. Jämförelseobjekten är från 2000 och framåt. Fram till hösten 2000 skedde en ökning av hyresnivåer följt av med all sannolikhet en stagnation 

av hyror och ökade vakanser. Dock är det tveksamt om kontorsmarknaden hunnit reagera på dessa förändringar. Därför bedömer man att hyrorna, vakanserna och direktavkastningskraven varit 

på en konstant nivå.  

Jämförel

seobjekt 

Södermalm: Någon tidsjustering skall ej göras. Vid värdeöverföringen beräknas Orgelpipans(O) värde vara 5 gånger större än för jämförelseobjektet. Detta gör att objektets jämförbarhet med 

O. ifrågasätts och men denna anledning tilldelas objektet en liten vikt.  

Lustgården: Det är tveksamt om köpet kan anses som rent, p g a att det initiala projektet gällde byggrätt för kontor vilket ej fullföljts utan istället kommer det att byggas bostäder. Detaljplanen 

antogs först 2002 och värdetidpunkten är daterad 2000. En tidsjustering skall ej göras. Vid värdeöverföringen anses O. vara 5 gånger större än för L. Men anledning av detta minska 

jämförbarheten och objektet tilldelas endast en liten vikt.  

Apeln: Domstolen anser att markvärdet ligger inom intervallet 11 000-15600.  en måttlig vikt ( Kommun: 15600, Kommun: 11 000)  

Stuten: Men hänsyn till friköpspriset samt osäkerheten i analysen skall objektet tilldelas måttlig vikt. (kommun:29 130, Bolag: 16000)  

Gripen: Det faktum att objektet används som varuhus påverkar prisbilden men det är inte en tillräckligt anledning för att objektet bör gallras bort från materialet. Objektet anses vara svår 

analyserat med tanke på värdebestämning av olika ytor. Domstolen anser att kommunens bedömning är mer tillförlitlig.  Därför tilldelas objektet en måttlig vikt. Värdet ligger inom intervallet : 

15000-18000 (kommun:23 450, Bolag: 13500)  

Slutgiltig bedömning: Domstolen bedömer att markvärdet skall sättas till 22 000 kr/ kvm.  

Metodva

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortsprismaterialet i sig anger ingen värderelation mellan områdena där fastigheterna är belägna.  

Eftersom att ortsprismaterialet är behäftat med en stor osäkerhet vill domstolen komplettera resultat med en hypotetisk avkastningskalkyl, vilket kommunen yrkat på.  

Korrigering av de ingående parametrarna:    

-Drift- och underhållskostnader: 350 för kontor och 325 för butik ovan mark. För resterande ytor under mark sätts en total kostnad på 400 000 kr. driftnettot sätts till 18,4 Mkr. Domstolen anser 

att kommunen har räknat med alldeles för små kostnader för drift och underhåll och väljer därför att ändra storleken.   

 

-Direktavkastningskrav: 6,25 %  för kontor och butiker ovan mark och 6,5 % för ytor under mark. (kommun:6%) Domstolen bedömer att kommunen överskattat fastighetens 

marknadsmässiga läge.   

-Byggnadskostnad: 129,25 Mkr ( enligt kommunens bedömning)  

-Räntekostnad för mark under byggtiden: 6 % ( enligt kommunens bedömning) 
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Resultat 

- Initialförluster: 0 ( kommun:0, Bolag: tveksam till bolagets bedömning) Marknadssituationen ser ut som sådan att denna parameter ej behöver ingå i modellen. Istället fångas denna 

information upp i projektrisk/ vint.  

Projektrisk/vinst: 20 % ( kommun: 15%, Bolag: högre än 15%).  Denna bedömning grundar sig på att alla andra parametrar är satta utifrån ett positivt marknadsläge. Därför skall investerarens 

marginal uttryckas i denna faktor 

 

Ortsprismetoden ger markvärdet: 99 Mkr 

Hypotetisk Avkastningskalkyl: 109,5 Mkr. Detta värde används som indikation på att ortspriset ger ett rimligt resultat, vilket domstolen i detta fall bedömer är fallet.  

Slutlig 

bedömnin

g 

Markvärde: 100 Mkr 

Avgäld: 3 750 000 kr 

Avgäldsränta: 3,75 %   
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Omförhandling av tomtavgälden för fastigheten PUTTEN, Klara församling i Stockholm                                                                                          2000-03-24 

Objektbeskrivning: Fastigheten får användas till affärs- och kontorsändamål, vilket innefattar hotellverksamhet                                                                                                                                                    

Tomtarea: 4 756 kvm     Avgäldsgrundad bruttoarea: 12 842 kvm  Ekvivalent avgäldsgrundad bruttoarea: 12 145 kvm BTA          Byggnadsarea:  kvm                                                                                                                                                              

Avgäld (1999): 2 000 000 kr                                                                                                                                                                                                           Taxeringsvärde för marken (AFT98): 74,4 

Mkr   

 KOMMUN BOLAG BOLAGETS kritik till Kommunen KOMMUNS kritik till Bolaget 

Yrkande Avgäld: 10 275 000 kr                                       

Markvärde: 319 Mkr (328 Mkr)               

Avgäldsränta: 3,75 % 

Avgäld: 3 745 000 kr                          Markvärde: 

89 Mkr (107 Mkr) Avgäldsränta: 3,50 % 

  

Metodval Ortsprismetoden                                  Modifierad 

avkastningskalkyl (Formelsamband från 

tomträttsutredningen av SOU 1990:23 har 

tillämpats)  

Hypotetisk avkastningskalkyl       Förenklad metod Ortsprismetoden är inte möjlig pågrund 

av att Putten är så speciell i sin 

konstruktion eftersom den innefattar 

stora källarytor vilket resulterar i att 

byggkostnaderna är onormalt stora i 

förhållande till avkastningen. Av denna 

anledning anser bolaget att Den 

hypotetiska avkastningskalkylen skall 

prioriteras.  

 

Ortspris- 

underlag  

Eftersom att det inte skett någon försäljning av 

mark i området på den öppna marknaden skall 5 

friköp utgöra ortsprisunderlaget.  

Objekt, År, Läge, Pris, karaktär 

Hästen 21, 10 350kr/kvm                                         

Putten, 10 670kr/kvm                                    

Fyrkanten, 9 350kr/kvm                                          

Kortbyrån, Hotellverksamhet          Grävlingen, 

överenskommelser fastställdes vid friköpet 

gällande eventuell reduktioner vid utökad 

byggrätt vid tillträdesdatumet  

- Justeringar av friköpspriset skall göras eftersom 

att friköp anses vara ett minimipris (enligt en dom 

i Svea Hovrätt rån 1993) p.g.a. tomträttshavaren 

monopolställning då kommunen endast kan sälja 

marken till dem. Tomträttshavaren har däremot 

möjlighet att sälja tomträtten och fastigheten på 

Objekt, År, Läge, Pris, karaktär 

1.Sjömannen                                      2. Österbotten                                     

3. Hästhuvudet                                    4. 

Sperlingens backe                           5. Nedre vätan                                    

6. Skravelberget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Friköp är ej godtagbara som 

ortsprisunderlag  eftersom att det ej är ett  

marknadsmässigt pris.  

- De friköp som genomförts är främst då 

avgälden överstigit den 

marknadsmässiga.     

- Orimliga justeringar av objekten då det 

ej tagit hänsyn till att några av objekten 

såldes som paketpris, felaktig bedömning 

av storleken på tillkommande byggrätt, 

felaktigt antagande om 

hotellbyggrättsvärde och byggrätt för 

kontor.  

På grund av att Putten innefattar stora 

källarutrymmen innebär detta betydligt 

större byggnadskostander i förhållande 

till avkastningen. Därför är det ej möjligt 

att jämföra detta objekt med andra 

objekt. 

-Bolagets jämförelseobjekt har ett 

betydligt sämre läge än den 

aktuella fastigheten. Detta styrks 

av AFT 00.  

-Jämförelseobjekten har inte 

samma omfattande 

källarutrymmen  som 

jämförelseobjekten.  

-Omständigheter kring 

hyresförhållandena 

är oklara. Hyresnivån följer ej 

konjunktursvängningar. 

- Ett objekt har en planlösning för 

en bostadsfastighet  
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en öppen marknad. 

- Dessutom kan kommunen vara tvingad att sälja 

marken för att finansiera kommunala projekt. 

Antaganden 

Enligt kommunen 

Friköpspris (Nuvärdesberäkning) = Avgälder under den resterande avgäldsperioden + Framtida avgälden                                                                 Vid nuvärdeberäkningen tillämpas ett 

marknadsmässigt nominellt räntekrav                                                                                                   Bedömning av framtida markvärde: Det aktuella markvärdet förväntas öka med 

förväntad inflation.  

Real kalkylränta: 5,5 % för friköp genomförda 95 och 5% för friköp 98 och 00 ( baserat på en uppskattning av den riskfri realräntan , en riskpremie och en likviditets premie)  Värdena är 

hämtade från rapporten ” fastighetsmarknaden och de noterade fastighetsbolagen” 

2 Metoder för 

beräkning av 

markvärde 

 

 

  

  

 

 

 

Byggkostnadsberäkningarna är svårförståeliga 

och orealistiska.  

Kalkylräntan på 5.5 % är ej riktig eftersom att 

den baseras på en rapport om 

avkastningskravet för bebyggda fastigheter och 

inte på avkastningen på mark. HD har ansett 

att den långsiktiga realräntan skall uppgå till 

3%.  

Avgäldsränta: Prognos om 

utvecklingen för den 

förväntade realräntan.  

Realt avkastningskrav: 

5.5% för 3 objekt 5% för 

övriga. ( värden hämtade ur 

fastighetsmarknaden och de 

noterade fastigheter 

Kommunens 

metod för 

beräkning av 

Markvärde enligt 

ortens pris 

Markvärdeputten = Analysvärdejämförelseobjekt  + ( Totalvärdeputten – Byggnadskostandputten) – (TotalvärdeJämförelseobjekt – Byggnadskostandjämförelseobjekt)  

Analysvärde = friköpet  

Totalvärden= f (Hyresintäkter, drift och underhåll kostnader samt direktavkastningskrav) 

Avgäldsgrundad area: Relation mellan BTA och LOA anses vara 1,15 

Kommunens beräkning ger markvärdet: 27 000 kr/ kvm 

Markvärde enligt 

Hypotetisk 

Avkastningskalky

l 

Totalvärde = Markvärde (M)+ Ränta på markvärdet under byggtiden(R)+Byggkostnad(B)+Initialförlust(I) +Projektvinst (P) 

 Hyresintäkter: 32 979 000 ( hyresintäkter från den 

icke avgäldsgrundade ytan under mark har tagits 

med i beräkningen)  

Drift- och underhållskostnader: 

Totalvärdet beräknas som en sammanvägning av 

medianvärdet från en ortsprismaterial och en 

sammanvägning resultatet nedan.  

Hyresintäkter:                           

Kontor/butikslokaler: 31 979 000 kr 

(Vakansgrad: 3% )                     Lager: 444 000 kr 

Avkastningskravet på 5,5 är inte rimligt. Detta 

värde är avkastningskravet på en bebyggd 

fastighet. HD har i ett rättsfall dömt markens 

avkastningskrav efter den långsiktiga realräntan 

vilket sattes till 3% . 

Att marken för hotelländamål skall ha ett värde 

av 2/3 av värdet för kontorsfastigheter stämmer 
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Byggnadskostnader: 

Direktavkastningskrav butik/kontor: 5,75%  

 

Initialkostnad samt projektvinst har eliminerats 

med motivationen att det är en stor efterfråga på 

lokaler  

Avgäldsgrundad area: Relationen mellan BTA 

och LOA: 1,11 

Kommunens beräkning ger ett markvärde på 28 

000 kr/kvm om man tar hänsyn till faktorn V ( 

projektvinst i kalkylen) erhålls ett , markvärde på 

21 000 kr/ kvm 

( vakansgrad:5%)                           Garage: 2. 700 

000 kr                        Drift- och 

Underhållskostnader: Butik/ kontor: 300 kr/ kvm                                                            

Lager: 120-130 kr/kvm                            Garage: 

50 kr/ kvm.              Direktavkastningskrav: 

Kontor/ butik: 5, 75%                          Garage: 7%                                  

Byggkostnader: 352 Mkr.                            Ränta 

under byggtiden: 9 %               Projektvist: 15% 

av markvärde och byggkostnad                                    

Initialförlust: 17,5 Mkr                                              

inte i detta fall pga av det mycket bra läget i 

förhållande till arlandapendeln. 

Att man eliminerar parametrarna projektrisk/ 

vinst är ej rimligt. 

Förenklad metod 

enligt kommun 

Skillnaden mellan totalvärde och summan av markkostnad +byggkostnad delad lika på mark- och byggvärdet 

 

Enligt kommunen ger detta ett markvärde på 96Mkr 

Resultat En sammanvägning av markvärde erhållet från 

ortsprismetoden och den hypotetiska 

avkastningskalkylen samt justering för 

grundläggningsförhållandena som anser mycket 

bra, bedöms markvärdet till 27 000 kr/kvm, dvs 

totalt markvärde på 319 Mkr. 

En sammanvägning av dels totalvärden från 

ortspriskalkylen och hypotetiskkalkyl beräknas 

fastighetens totalvärde till 535Mkr.  

Avkastningskalkylen ger ett markvärde på 91 Mkr. 

Förenklad metod: 96 Mkr 

Bolaget bedömer markvärdet till 89Mkr. 

  

Utnyttjande, 

Ändamål 

Garage 

  Antalet parkeringsplatser är överskattat  

Avgälds-ränta Refererar till domar i Svea hovrätt 

Realräntan på kapitalmarknaden anses vara 4%  

Den långsiktiga realräntan anses vara 3%. 

Triangeleffekten uppskattas till 1.17% men 

bakgrund av en rapport i finanstidningen där 

riksbanken meddelar att man har ett inflationstakt 

på 3%. 

 Det är ej möjligt att basera 

en inflationsprognos på 

historisk data enligt 

Riksbankens 

inflationsrapport 

DOMSTOL 
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Metodval 

Ortsprismetoden är att föredra framför den hypotetiska avkastningskalkylen. Problemet med metoden är att det inte finns transaktioner med obebyggd mark i det aktuella området. Därför 

är de jämförelseobjekt som parterna presenterat behäftade med mycket stor osäkerhet.  

Kommunens underlag till ortsprismetoden anses vara godtyckliga eftersom att de har liknande lägen, används för kommersiell verksamhet samt att friköpen skett relativt nyligen. Det 

som talar emot deras relevans är att priset baseras på en förhandling mellan 2 parter samt att de ingått i ett paketpris.  

 

Hypotetiska avkastningskalkylen:  

Kritik som framförts mot metoden är att beräkningarna är mycket känsliga för små justeringar i värdefaktorerna. Det som är avgörande för metodens trovärdighet är med vilken säkerhet 

som värdefaktorerna kan bestämmas. Om resultatet av beräkningarna visar att nybyggda fastigheten endast skiljer sig med 10-20% från produktionskostnaden bedömer man att resultatet 

inte är på förlitligt.  

 

Mot denna bakgrund väljer domstolen att granska båda metoderna.   

 

 

 

 

Ortsprismetoden 

Bedömning av kommunens jämförelseobjekt. Relationen mellan byggrätten och friköpspriset har diskuterats. I två av fallen har parterna varit oense om byggrättens värdepåverkan på 

priset. I ett av fallen handlar det om ett utökat bygglov som godkändes efter det att tomträtten överlåtits till tomträttshavaren. Domstolen bedömer att denna ej skall tas med i 

beräkningarna eftersom att tillbyggnaden skedde efter friköpet. I ett annat objekt har den påtänkts ökade byggrätten legat som grund till köpeskillingen och därför bör denna yta tas med i 

beräkningen.  

 

Skillnaden i värdet på byggrätten mellan kontor och hotell har behandlats. Kommunen hävdar att byggrätten för hotellverksamhet är 15 000 kr/kvm medan bolaget hävdar att byggrätten 

för kontor uppgår till 12000 kr/ kvm och att hyresintäkterna är 25 % mindre jämfört med intäkterna för kontor.  Utifrån denna information bedömer domstolen att analysvärdet skall 

uppgå till 14 000 kr/kvm.  

 

Hypotetisk 

avkastningskalkyl 

Kalkylen som baserad på uppdelning av värdet i olika värdefaktorer för att därmed kunna justera skillnaderna mellan tid, läge samt användningsområde.   

 

Bedömning av hyresintäkter, kontorsytorna:  

Domstolen bedömer att vid uppskattning av hyresintäkterna bör det faktum att vissa ytor i fastigheten mer attraktiva än andra, och därmed genererar större hyresintäkter, tas i beaktning. 

Eftersom att efterfrågan efter lokaler är så star inom cityområdet skall vakansgraden vara obefintlig.  

 

Direktavkastningskrav: Parterna är överens om en nivå på 5,75 %. Vilket domstolen väljer att fastställa. 

Kostnad för drift och underhåll:  

Domstolen: 275 kr/kvm (Kommun: 225 kr/kvm, Bolaget:300 kr/kvm)              

 

Bedömning av hyresintäkter, lagerytorna: 

Lagerhyran: Domstolen bedömer att hyran uppgår till 600 kr/ kvm med motivationen att efterfrågan efter lagerlokaler har minskat den senast tiden eftersom att många kontor och butiker 

inte har ett behov av separata lagerlokaler.  

Direktavkastningskravet för lagerlokaler: 

Domstolen: 6,5 % eftersom att direktavkastningskravet för lagerlokaler måste anses högre än för kontorslokaler (Kommun: 6,75 %, Bolaget: 5,75 %)  

 

Drift- och underhållskostnader:  

Domstolen:120 kr/ kvm (Kommun:100 kr/ kvm, Bolag: 137,50 kr/ kvm) 
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Bedömning av hyresintäkter, garage:  

Parterna ståndpunkt beträffande intäkter från garaget varierar.  

152 platser (kommunen: 152 platser, Bolaget: 100 platser)  

Hyresintäkter:  

2000 kr/ plats/ månad 

Drift- och underhåll kostnad: 

Parterna är överens om: 50 kr/kvm 

Direktavkastningskrav:  

5,75 % ( Kommun:5,75 %, Bolaget:  7% ) p g a av den starka efterfrågan.  

 

Summan avkastningskalkylen baserad på kontors-, lager och garage ytorna uppgår till 618,5 Mkr. Detta resultat bör anses som på tillförlitligt eftersom att värdet av den nybyggda 

fastigheten är mer än 30-40% av produktionskostnaderna.  

 

 

Domstolen väljer att inte godta någon av bolagets redovisade jämförelseobjekt p g a  dessa fastigheterna är till dess utformning mycket speciella och är konstruerade till tomträttshavarens 

specifika önskemål. Därför skiljer de sig för mycket åt med värderingsobjektet.  

 

Angående byggkostnader, de uppskattade värdena baseras på sakkunnigas expert utlåtanden. Man har tagit hänsyn till marken i avröjt skick. Dvs bilder på rådande markförhållandena 

innan exploateringen har studerats. Faktorer som tagits med i beräkningarna: entreprenadkostnader, projektering, myndigheter, räntor, moms. 2 beräkningar har tagits in från 

externkonsultering, Bygganalys AB och den andra från byggkonsulter. I stort visar beräkningarna på liknande resultat. Dock finns det en oklarhet, mellan parterna, huruvida momsen bör 

inkluderas i byggkostnader. Kommunen anser att så inte är fallet medan bolaget anser att man bör göra det. Domen blir att man ej skall ta med momsen i beräkningarna med 

motivationen att oavsett om hyresgäster bedriver en momspliktig verksamhet eller ej kommer hyresvärden kunna höja hyrorna för att få ersättning för sina momskostnader.  

 

Ränta under byggtiden:   

Dom: 9% (Kommun: 8,5%, Bolag: 9%) 

Domstolen väljer att exkludera initialkostnaden från kalkylen 

Markvärde:184 Mkr. Detta innebär att totalvärdet överstiger byggkostnaden med 46% vilket innebär att metoden till viss del kan utgöra beslutsunderlag.  

Övrigt:  

Domstolen godtar ej kommunens metod baserad på bedömning av skillnader mellan värderingsobjektet och jämförelseobjekt. Metoden är behäftad med ett stort metodfel. Dock visar den 

på att värdet skall överstiga anaslysvärdet.  

Domstolen bedömer att markvärdet skall uppgå till 15 500 kr/kvm.   

 

 

Avgäldsränta:  

 

Domstolen anser att räntan skall sättas utifrån en tidigare dom av hovrätten som fastställt en ränta på 3,75 %. Bolagets redovisade material om en inflation som understiger 4% anser 

domaren att detta ej är tillräcklig för att ändra rättspraxis. 

DOM  Markvärde: 188,2 Mkr 

Avgäld: 7 075 500kr 

Avgäldsränta: 3,75% 
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Omförhandling av tomträttsavgäld för fastigheten Göta Ark i Stockholm                                                                                                                                2003-12-11 Objektbeskrivning: Hyreshusenhet med 

huvudsakligen lokaler, får användas för kommersiellt ändamål                                                                                                                                                   Tomtareal: 5 879 kvm     Uthyrningsbar BTA: 20 880 kvm  

Fullvärdig kontorsbyggrätt(ekvivalent avgäldsgrundad yta): 20 560  kvm                                                                                                                                                              Avgäld (1993-2002): 2 691 000 kr                                                                                                                                                                                                           

Taxeringsvärde för marken (2002): 66 Mkr 

 KOMMUN BOLAG Bolagets kritik till kommun Kommunens kritik till bolaget 

Yrkande 
 

 

Avgäld: 7 237 500 kr                                        Markvärde: 

193 000 000 kr (328 Mkr)  Avgäldsränta: 3,75 % 

Avgäld: 3 075 000 kr                         Markvärde: 

82 000 000 kr Avgäldsränta: 3,75 % 

  

Metodval 
 

 

Ortsprismetoden 

Härledning av marknadsvärdet genom: 

 (1) köp av kontorsmark (2)jämförelser med tomtavgälder 

för andra fastigheter (3) Direkt avläsning av värdet från 

tomtvärdestabeller (4) köp av bebyggda tomträtter  

Ortsprismetoden 

Hypotetisk avkastningskalkyl  

 

Tomtmarkstabellen är inte godtagbara 

eftersom att den baseras på schablonmässiga 

värden. 
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Ortspris- 

material 

 

Objekt, År, Läge, Pris (kr/kvm),  

Skjutgossen, 1996, Södermalm, 6 350  

Katsan, 1999, Södermalm, 6 565  

Lustgården, 2000, Stadshagen, 6 700  

Bylingen, 2000, Södermalm, 7 140 

Riga, 2001, Ladugårdsgärdet, 6000  

Del av Stadshagen 

 

Anmärkning:  

Friköpsprisen anses vara reducerade med 30% av det 

faktiska marknadsvärdena(enligt en rapport av Jan 

Rosengren).  

Objekt, År, Läge, Pris(kr/kvm),  

Katsan,1999, 6750 kr/kvm(köpeskillingen 

justeras efter tomträttshavarens skyldighet att 

betala VA-avgift samt prisökning från tidpunkten 

då avtalet slöts till det att tillträdet skedde, 2002)  

Bylingen, 2000, 7608 kr/kvm( köpeskillingen 

justeras efter köparens kostnader för VA-avgift, 

fastighetsbildning samt ombyggnad)  

Lustgården, 2000,7000 kr/kvm (köpeskillingen 

justeras efter antagande om att parterna baserat 

beloppet på beräkning av framtida 

markvärdestegring) 

Nektarinen,(2001/2002),3950 kr/kvm,  

En del av Norrmalm, 6000-7000kr/kvm(köpet ej 

lagfaret, uppgifter ej baserade på offentliga 

register) 

Skjutgossen,  Priset vid friköpen översteg 

marknadsmässig prisnivå samt att de 

genomförts alltför länge sedan.   

Del av stadshagen berör ett 

markanvisningsavtal och det är därför ej 

lämpligt som jämförelseobjekt.   

- Metoden att härleda markvärdet utifrån 

faktiska tomtavgälder anses ej beskriver 

markvärdet för värderingsobjektet.  

Lustgården, omfattar både en kontorsbyggrätt 

och bostadsbyggrätt och anses dessutom vara 

orent.  

 

 

Beräkning 

Kommun  

(1) Köp av 

kontorsmark 

 

Metoden bygger på att justera jämförelseobjektens analysvärden efter tid- och lägesskillnader mellan objekten och värderingsobjektet. Detta genom att beräkna tomtvärden för objekten. Därefter 

genom att tillämpa skatteverkets tomtvärdetabell kan justeringarna genomföras. 

Totalvärde: Hyresintäkter – Drift- och underhållskostnader/ direktavkastningskrav  

De ingående parametrarna baseras på uppskattningar. 

Byggkostnadsjusteringar:  De beräknade totalvärdena justeras efter förändring av byggkostnader mellan värdetidpunkten och regleringstidpunkten 

Tomtvärdestabell: Visar markvärdet som funktion av totalvärdet för en nybyggd fastighet. 

Lägesjusteringar: Analysvärdena korrigeras med skillnaden i kr/kvm mellan det markvärde som tomtmarkstabellerna visar och det beräknade totalvärdet av Göta Ark samt skillnaden mellan 

markvärdet enligt tomtmarkstabellen och totalvärdena för jämförelseobjekten vid respektive värderingstidpunkt. Dessa sk värdeöverföringar (tid- och lägesjusteringar) gör att jämförelseobjekten 

kommer att visa på ett värde som motsvara Göta Arks läge samt värderingspunkt.  

Sammanvägt resultat: 10 750 kr/kvm 

(2) 

jämförelser 

med 

tomträttsavg

äld  

Markvärdet har satts utifrån jämförelse med andra tomträtters avgäld.  

Formel: Avgäld/ kapitaliseringsränta 

Sammanvägt värde: 9000 kr/kvm 
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(3) Direkt 

avläsning av 

värdet från 

tomtvärdesta

bell 

Värden hämtas direkt från tomtvärdetabell. Värdena justeras efter förändringar i byggkostnad samt markvärdestegring från tidpunkten då tomtvärdestabellen uppfördes till regleringstidpunkten.  

Sammanvägt värde: 8 800 kr/kvm.  

(4) Köp av 

bebyggd 

tomträtt  

Analys av tidigare köp av tomträtt.  

Köpeskilling: 21 620 kr/kvm 

Fastighetstaxeringsvärde:11 550 kr/kvm. ( justerat efter marknadsvärdenivå, faktorprisindex)  

Från köpeskillingen subtraheras byggnadsvärdet enligt den allmänna fastighetstaxeringen.  

Markvärdet:10 050 kr/kvm . Detta värde korrigeras efter antagande om att  parterna vid köpet beaktat framtida avgäldsnivåer genom en evighetskapitalisering av framtida avgälder, tidsskillnad och 

bedömt markvärde.    

Värde: 9 400kr/kvm 

Bolag   

Läges- och 

tidsjustering

ar 

Ortsprismaterialet justeras efter bedömning av marknadsutveckling från värdetidpunkten för objekten till regleringstidpunkten. Detta göras genom att studera hyresnivåutvecklingen och jämför dessa 

med de rådande nivån där Göta Ark är beläget.  

Sammanvägt resultat: 5000 kr/kvm.  

 

Hypotetisk 

kalkyl 

Totalvärde = Markvärde(M) + Ränta på markvärdet under byggtiden(R) + Byggkostnad(B) + Initialförlust(I) + Projektvinst (P) 

  

  H: 2600-2700 kr/kvm LOA 

DK: 325 kr/kvm 

D:7,25%  

Någon direkt vakans har ej tagits med i 

beräkningen. Denna finns indirekt i 

direktavkastningskravet 

RK: 0,25% per månad. Beräknad byggnations tid  

24 månader vilket ger en ränta på 6%. 

Byggkostnad: 19 000kr/kvm 

I: en halv årshyra 

Vinstkrav: 15% 

Resultat: 4000-4500kr/kvm  

 Kalkylen är ej godtagbar eftersom att 

markvärdet endast överstiger 

produktionskostnaden med 19%   

Övrigt  Det sammanvägda värdet från ortsprismetoden 

och den hypotetiska avkastningskalkylen skall 

justeras efter det faktum att tomträttshavaren kan 

komma att belastas av extra kostnader för 

ljudisolering samt de kostnader som kan uppstå 

av skador stommen till följd av aktiviteten i 

söderledstunneln. Påverkan värderas till en 

kostnad på 500-1000 kr/kvm. 

 Svar: Kostnad för den extra 

ljudisoleringen är marginell och bör 

därför inte påverka markvärdet. Enligt 

tomträttsavtalet har tomträttshavaren ej 

rätt till ersättning för 

förstärkningsåtgärder på stommen.  

 Bevisning Kommun Bolag  

 Köp och Exploatering av Katsan  Stockholms gatu- och fastighetskontor   

 Omständigheterna kring uppgörelsen Likriktaren Ebab i Stockholm AB   

 Omständigheter kring köpet Lustgården  JMAB  
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 Markanvisningsavtalet mellan kommun och NCC för 

Stadshagen och Lustgården 

 NCC  

 Information angående hyresnivåer, drift- och 

underhållskostnader samt direktavkastningskrav  

DTZ Värderingshuset AB   

 Byggkostnader samt ljudisolering Bygganalys AB   

 Kontormarknadens utveckling, byggkostnader samt 

markvärdet vid regleringstidpunkten för G.A 

 civilingenjörer   

 

DOM 

 

Metodval Ortsprismetoden är att föredra eftersom att  materialet anses som tillräkligt omfattande och jämförelsenivån relativt hög.  

  Domstolen har valt att inte tillämpa avkastningskalkylen eftersom att den är behäftad med stor osäkerhet och kommer därför inte bidra med någon nytta.   

Ortspris- 

Materialet 

Underlag, 

kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friköp: Domstolen anser att friköp bör anses som en överlåtelse till ett lägre pris än det marknadsmässiga, med hänvisning till Rosengrens rapport. Dock är det oklart hur stor denna reduktion skall 

anses vara och därför kan inte en generell reducering av priset fastställas. 

Tids- och lägesjusteringar: Domstolen anser att kommunens metod som baserar på tomtvärdestabeller ej är godtagbar, på grund av att de är behäftade med en stor osäkerhet. Domstolen bedömer, 

även som bolaget, att justeringarna istället skall baseras på direktuppskattning av marknadens utveckling samt  skatteverkets markriktvärden får tillämpas. 

Skjutsgossen: Parternas analyser skiljer sig väsentligt åt.  Domstolen fastställer at ingen analys väger tyngre än den andra. Därför sätts ett värde till 5 000 kr/ kvm.( kommun: 6 350 kr/ kvm, Bolag:3 

650 kr/ kvm). Tidsjustering: ökning med 65 % och därefter reduceras med 20%. Lägesjusteringen: Göra Arks belägenhet är 25% bättre. Slutgiltiga värdet: 8 100 kr/kvm.  Vikt: Liten p g a av friköp.   

 

Del av Södermalm:Tidsjustering: Markvärdet skall stiga med 15% därefter sjunka med 20%. Lägesjusteringar: Något sämre närhet till allmänna kommunikationer dock bättre utsikt än G.A. 15% 

sämre belägenhet.  Slutligt värde: 6 900kr/kvm( kommun: 6 565kr/kvm, Bolag:6 700kr/kvm) Vikt: Full vikt 

Lustgården: 

Analysvärde: 6 850 kr/kvm ( kommun:6 700kr/kvm, Bolag:7 000kr/kvm) 

Tidsjustering: öka med 20% och sedan reduceras med 7%.  

Lägesjustering: belägenheten är sämre än för G.A med tanke på längre avstånd till allmänna kommunikationer och service likaså utsiktsförhållandena. En sammanvägning av dessa parametrar anses 

värderingobjektet vara 25% högre kvadratmeterpris.( 7 200 kr/kvm)  

Bylingen: Kommunens analysvärde godtas.  

Analysvärde:7 140 kr/kvm  

Tidsjustering: Värdet skall justeras upp med någon procentenhet och därefter reduceras med 20%.  

Lägesjustering: Betydligt sämre än G.A p g a närmiljön, avstånd till service och allmänna kommunikationer.  

Sammanvägning ger ett 35% sämre marknadsmässig belägenhet.  

Vikt: full vikt 

Riga: Detta objekt skall ej inge i markprisunderlaget på grund av att parternas analyser skiljer sig väsentligt åt.  

Del av Stadshagen:  

Analysvärde:7 350 kr/kvm (Kommun: 7 350 kr/kvm, Bolaget: godkänner ej objektet) 

Värdeutveckling: Värdet skall justeras upp med 15%.  

Läge: Sämre än G.A, p g a längre avstånd till service och allmänna kommunikationer.  

Sammanvägning ger ett 25% sämre marknadsmässig belägenhet 

Justerat analysvärde: 7 750kr/kvm Vikt: Måttlig vikt 

 

För Lustgården, Katsan, Bylingen se ovan.  
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Bolagets 

underlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

Del av Norrmalm Domstolen anser att överenskommelsen innehåller många osäkre faktorer. Analysvärde: 7 300-8 000 kr/kvm 

Tidsjustering: Värdet skall justeras upp med 15%. Lägesjustering: bättre än för G.A, värdet justeras ner 30%. Justerat analysvärde: 5 100- 5 600 kr/kvm 

Vikt: Måttlig 

Nektarinen, Friköp: 3 950kr/kvm. Analysvärde: Ingen av parternas analys kan sättas framför den andres. 4 440 kr/kvm: (kommun: 4 900kr/kvm, Bolag: 3 160kr/kvm)Lägesjustering: 40% bättre 

marknadsmässig belägenhet än G.A. Justerat analysvärde: 5 250kr/kvm 

Likriktaren samt Hästen skall ej ingå i underlaget eftersom att det förekommit sidoöverenskommelser om ev tillkommande byggrätt-  

Södermalm samt Lustgården(6) anses som orena p g a att det samtidigt skedde överenskommelser angående byggrätt för bostäder och det saknas information hur tomhavaren har värderat de olika 

byggrätterna.  

 

Beträffande tomträttshavarens risk för kostnader behäftade med förstärkning av stomme till följd av fastigheten närhet till Söderledstuneln skall detta tas i beaktning. Domstolen värdering av denna 

faktor uppgår till 4 Mkr.  

 

Slutgiltig 

bedömning 

Domstolen har därmed valt ut 7 objekt som skall utgöra beslutsunderlaget. Objektens analysvärde faller inom intervallet 5 250-8 100 kr/kvm.  

Med beaktning av objekten tilldelade vikt beräknad det genomsnittliga marknadsvärdet till 7 000 kr/kvm, dvs 144 000 000 kr. Med beaktning av fastighetens kostnadsbelastning p g a av 

söderledstunneln reduceras värdet till 140 000 000 kr.  

Avgäld: 5 250 000 kr 
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Omförhandling av tomtavgäld för fastigheten Pennfäktaren  Vasagatan, Stockholm                                                                              2008-04-04 

Objektbeskrivning: Kontorsändamål. Byggnaden inrymmer även tekniska områden samt garage 

BTA: 12 777 kvm                                                                                                                                                              Avgäld (2006): 4 709 000 kr                                                                                                                                                                                                           

Taxeringsvärde för marken (2006): 148 000 000 kr 

 KOMMUN BOLAG (NK)  BOLAGETS kritik till Kommunen KOMMUNS kritik till Bolaget 

Yrkande Avgäld: 9 525 000 kr 

Markvärde: 345 000 000 kr 

Avgäldsränta: 4,5 % 

Avgäld: 4 983 030 kr 

Markvärde: 180 000 000 kr 

Avgäldsränta: 3,25 % 

  

Metodval Hypotetisk avkastningskalkyl  

Markvärdet från riktvärdetabell 

Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden   

Hypotetisk Avkastningkalkyl T=762,8 Mkr 

B=252,9Mkr 

Mr=6% ( 3% per år, 2 år) 

I=7,5 % av en årshyra 

V=15% av markvärde och byggkostnad 

M=30 400 kr /kvm  

 

 -kommunen väljer att tillämpa endast 

vissa angivna värden från 

räkneexemplet, det saknas motivering 

varför de övriga värdena ändrats. 

Dessutom var värdena i beräkningen 

aktuella för förhållandena på 

fastighetsmarknaden 1990.  

-Byggnadsposten har utelämnat vissa 

kostnader, tex kostnaden för 

mervärdeskatt samt  

 

Svar: Angående mervärdeskatten kan 

tomträttshavaren uppnå kompensation för dessa 

kostnader vid en förstagångsuthyrning genom 

att välja bort icke merskatteskyldiga 

hyresgäster.  

Riktvärdetabell Värdet hämtas från AFT-07 och korrigeras 

för prisutveckling med 25% och med 10% på 

grund av dess goda belägenhet inom 

värdeområdet.  

M: 24 640kr/kvm 

- ej godtagbar metod eftersom att 

tabellen baseras på schblonvärden 
  

Ortsprismetod 

Ortspriunderlag 

Kristinebergsslott: 24 280 kr/kvm 

Kristineberg:24 240 kr/kvm 

Del av Vasastaden: 29 360k/kvm 

Alla tre objekten rör markanvisningsavtal  

Norrmalm: 430Mkr, 2006 

Analysvärde:12 350 kr/kvm.Värde 

vid värdetidpunkt:14 000kr/kvm 

Apeln: 10 065 kr/ kvm, friköp med 

sidoavtal 

Mentor: 10 000kr/kvm 

 

-Kommunen hat tagit med objekt med 

markanvisningsavtal  

-Bolaget godtar inte de läge- och 

tidsjusteringar som bolaget gjort.  

-Del av Vasastaden består av till 40% 

av en byggrätt för handel 

 

 

 

Svar: Mentor lika så Pennfäktaren 

utsätt för höga bullernivåer och 

elektromagnetisk störning. Inga 

fastigheter i Stockholm city kan antas 

-Norrmalm är ej godtagbar på grund av 

byggnadens mångsidiga användningen 

-Apeln, priset har påverkats av 

tomträttshavarens köparmonopol 

- Bebyggelsen av Mentor hade extraordinärt 

höga byggkostnader, bla minskade fönster 

pågrund av att fastigheten utsätts för buller.  
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uppföras med normal byggkostnader.  

Resultat En sammanvägning av de erhållna värdena 

ger ett markvärde på 27 000 kr/kvm.  

En sammanvägning av 

ortsprismaterialet ger ett markvärde 

på 12 000 kr/ kvm  

  

DOM 

Metodval Ortsprismetoden skall prioriteras framför den hypotetiska avkastningskalkylen. Dock anser inte domstolen att ingen av parterna presenterat ett tillförlitligt ortsprismaterial och 

därför skall andra metoder tillämpas som komplement.  

  Kommunens underlag:  

Eftersom att alla objekt rör markanvisningsavtal samt att deras läge ej är direkt jämförbart med Pennfäktaren anses objekten ej vara tillförlitliga.  

Bolagets material: 

Norrmalm: Avviker för mycket från pennfäktaren på grund av att 0 % utförs av hotell och kongressverksamhet.  

Mentor: Svåranalyserat objekt på grund av dess höga byggkostnader. Domstolen väljer att reglera bolagets analysvärde med 2000 och tilldelar det en liten vikt.  

Apeln: Domstolen godtar detta objekt med ett analysvärde om 16 000 kr/kvm. 

 

Hypotetisk 

Avkastningskalkyl 

Byggkostnad: 23000-25000 kr. Domstolen väljer att gå på bolagets linje gällande hänsynstagande till mervärdeskatt och vakansgrad.  

Slutlig bedömning Markvärde: 395Mkr 

Avgäld: 14 812 599 kr 

Avgäldsränta: 3,75% 

 
Omförhandling av tomtavgäld för fastigheten Snäckan 7, Stockholm                                                                                                              2001-05-11 

Objektbeskrivning: Hotelländamål och Kontorsändamål. Byggnaden inrymmer även garage 

Tomtarea 4 752 kvm    LOA: kvm BTA         BTA: 29 450 kvm          Värdegrundad area: 27 400 kvm                                                                                                                                                     

 KOMMUN BOLAG (NK)  BOLAGETS kritik till Kommunen KOMMUNS kritik till 

Bolaget 

Yrkande Avgäld: 20 550 000 kr 

Markvärde: 700 000 000 kr 

Avgäldsränta: 3.75 % 

Avgäld: 6 387 000 kr 

Markvärde: 182 510 000 kr 

Avgäldsränta: 3,25 % 

  

Metodval Hypotetisk avkastningskalkyl Ortsprismetoden   

Ytor ovan mark  

T: Hyresnivå(kontor) 3 450 kr/kvm 

DoU: 225 kr/kvm 

Dr= 5,75% 

Hyresnivå(garage): 2250 kr/plats 

DoU: 50 kr/ palts per år 

Dr: 5,75% 

Hyresintäkt(förråd): 1000 kr/kvm 

DoU: 120 kr/kvm 

Dr:6,5% 

B: 483,91Mkr 

2 alternativa hypootetiska 

avkastningskalkyler 

1. Kalkylen baseras på dagens 

hotell 

2. Kalkylen baseras på ett 

optimalt hotell 

T: 

Hyresintäkteralt1: 2 546 kr/ kvm 

Hyresintäkteralt2:2 744 kr/kvm 

DoU: 125 kr/kvm 

Dr:7% 
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rM:9% ( 3% per år, 3 år) 

I=0( Projektrisken är redan beaktad i 

avkastningskravet och skall därför uteslutas ur 

formeln. Dessutom skall vakanser inte särskilt tas i 

beaktnings ) 

V=15% 

M= 656 817 000kr 

 

rM: 10%(3% per år, 40 mån)  

Balt1=20 255 rk/kvm 

Balt2= 21 000 kr/kvm 

I:En halv årshyra 

V:15% 

Malt1= 5 349 kr/kvm 

Malt2= 5066kr/kvm 

Ortsprisunderlag  Kortbyrån, friköp 

Södermalm 5:2 
  

Resultat  Kontorsyta: 10 000 kr/kvm 

Hotellyta:6 500 kr/kvm 
  

DOM 

Metodval Domstolen väljer att prioritera den hypotetiska avkastningskalkylen framför ortsprismetoden pågrund av det bristfälliga underlaget. Dock ska jämförelseobjekten 

analyseras.  

 

En punkt som parterna mening skiljer sig åt är huruvida ytan skall värdera utifrån kontorsändamål eller hotelländamål. Domstolen väljer att värdera fastigheten 

utifrån en hotellverksamhet.  

 

Hypotetiska avkastningskalkylen Hyra: 3 150kr/kvm 

DoU: 125 kr/kvm 

Dr: 6,25% 

T=43 600 kr/kvm 

B= 22 000 kr/kvm 

rM=9% 

I: Kommunen har bortsätt från initialförluster med motivationen att fastigheten ligger i ett sådant pass bra läge att verksamheten inte kommer att ha några 

vakanser. Detta anser domstolen är ett för optimistiskt synsätt. Bolaget har gjort en dubbelräkning eftersom att initialförluster har tagits i beaktning vid 

bedömningen av hyresintäkter. Därför bedömer domstolen att initialförlusterna skall uppgå till 1/3 av årshyran.  

M= 14 000 kr/kvm 395 Mkr 

ortsprismetoden Kortbyrån godtas av domstolen 

Del av Södermalm godtas inte på grund av att läget skiljer sig från Snäckan. Ingen av parterna har visat på hur betalningsviljan varierar mellan lägena.  

Pågrund av att det endast finns ett objekt som underlag till ortsprismetoden bedömer domstolen att endast kalkylen skall ligga till grund för markvärdet.  

Slutlig bedömning Markvärde: 395Mkr 

Avgäld: 14 812 599 kr 

Avgäldsränta: 3,75% 

 
Omförhandling av tomtavgäld för fastigheten Trollhättan 29, Stockholm                                                                                                           2010-05-27 

Tomtarea 2 367 kvm   BTA: 12 203 kvm  



 
 

76 

Avgäld (1995): 4 865 000 kr 

Taxeringsvärde för marken (2007): 178 000 000 kr  

 

 
KOMMUN BOLAG (NK)  BOLAGETS kritik till Kommunen KOMMUNS kritik till Bolaget 

Yrkande Avgäld: 13 330 000 kr Markvärde: 

320 880 000 kr Avgäldsränta: 4,5 % 

Avgäld: 3 763 000 kr Markvärde: 136 

840 000 kr Avgäldsränta: 2,75 % 
  

 

Metodval 

Ortsprismetoden 

Hypotetisk avkastningskalkyl 

Värdering med ledning av 

marktaxeringsvärden 

Ortsprismetoden 

 
  

Ortsprismaterial 10 objekt 7 objekt  1. 3 objekt skiljer sig lägemässigt i 

sådan grad att de inte ska anses som 

jämförbara.  

1. Parterna är överens om 

analysvärdet för ett objekt.  

2. Objektet är svår analyserat 

eftersom det är komplicerat byggt, 

högre risk och byggkostnader än 

normalt. Ex. åtgärder för att skydda 

fastigheten ifrån buller, 

elektromagnetisk strålning från 

tunnelbanan.  

3. Objektet bör exkluderas ur 

materialet pga av att det är svår 

analyserat samt ligger med långt 

avstånd från värderingsobjektet. 

Jämförelser görs med tidigare fall.  

3. ofullständig redogörelse hur 

analysvärdet beräknats samt att 

objektet innefattar olika typer av 

lokaler. 

Lägeskorrigeringar  Skatteverkets markriktvärden Godtar kommunen bedömning   

Tidsjusteringar      

Hypotetiska avkastningskalkyl  

B 2 075 000 000 

rM : 12 % . (3 %, 4 år ) 

I: ½ årshyra för butiker. En årshyra för 

 Metoden bör ej tillämpas då det finns 

ett tillräckligt omfattande 

ortsprismaterial.  

Kraftig uppgång på marknaden har 

skett sedan kalkylen gjorts. 

Newsecs uppfattning av hyresnivån är 

Svar: Den långsiktiga vakansen är 

marginell pga va fastighetens 

attraktiva läge. Den risk som 

förekommer är medräknad i risk/ 

projektvinst parametern.  
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kontor 

V:20 % 

för hög. Det är inte möjligt att ta ut 

topphyror för alla hyresgäster.   

- Kommunen har inte tagit hänsyn till  

långsiktig vakans 

- Drift- och underhållskostnaderna är 

satta för lågt eftersom att en galleria 

bär större kostnader för skötsel av 

gemensamma ytor.  

- kommunen har inte räknat med 

någon momsbelastning i 

byggkostnaden.  

- risk-/vinstmarginalen är inte korrekt 

beräknad.   

Värdepåverkande faktorer Byggrätten skall beräknas utifrån den 

faktiska användningen. 

Våningshöjd: Normalhöjden för 

moderna kontorslokaler ligger på 3,5 

m och inte 3,6m som hävdas, vilket 

leder till mindre BTA.   

- Gallerian är uppdelad på 5 byggnader 

vilket ställer krav på en fungerande 

samordning mellan fastigheterna.  

- Förvaltningskostnaderna är högre i en 

galleria än för kontor p g a större 

behov av marknadsföring, drift- och 

underhåll,  

- Bygganden har en Entre som skär 

igenom en annan byggnad och blir 

därmed en belastning för  

 

Avdrag med beaktning av de ovan 

nämnda punkterna nedöms till 20 % av 

byggrättsvärdet.   

 - Gällande BTA är det inte korrekt att 

våningshöjden för nyproducerade 

kontorslokaler är 3,5 m. Flera av 

jämförelseobjekten har en lägre 

våningshöjd.   

- En reduktion med 20 procent är inte 

aktuellt eftersom att det är generellt 

komplicerat att bygga i Stockholm 

city. Vid beräkning av 

markriktvärdena  är detta en aspekt 

som tagits i beaktning.  

Högre förvaltningskostnader 

genererar i högre hyresintökter.  

Värdering med ledning av 

marktaxeringsvärden 

  Denna metod bör ej anses som 

godtagbar eftersom att 

markriktvärdena är baserade på 

tomtvärdestabeller som är förenade 

med stor osäkerhet.  

 

DOM 

Metodval Ortsprismetoden ska utgöra huvudmetoden. Den hypotetiska avkastningskalkylen ska används som komplement. Det finns ingen anledning att används kommunens 

tredje metod, marktaxeringsvärdena.  

Ytor  Det bör förutsättas att byggrätten utnyttjas fullt ut. Även om det innebär en våningshöjd som inte överstiger 3 m. Dock anser domstolen att parterna inte lyckas 

bevisa att en lägre våningshöjd skulle innebära lägre hyresintäkter.  
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Ortsprisunderlag Kommunens 2 friköp : Friköpspriset är osäker och bygger på teoretisk antaganden. Eftersom att parterna har helt olika uppfattningar om hur friköpet ska analyseras 

väljer domstolen att bortse från dessa objekt. Däremot ingår ytterligare ett friköp i ortsprismaterialet där parterna är överens om analysvärdet. Detta objekt kommer 

därför att ingå i bedömningen.  

Kommunens objekt som grundas på markanvisningsavtal: Domstolen väljer att bortse från dessa med motivering att  de baseras på överenskommelser om 

tomträttsavgälder.  

Bolaget 2 objekt som avser servitutsupplåtelser för byggrätt: Dessa bör uteslutas eftersom att de avser väldigt små ytor och dessutom baseras på en 

engångsersättning för utnyttjande av ytorna.  

Domstolen väljer att inkludera 4 av kommunens objekt. De anser dock att lägeskorrigeringarna är osäkra eftersom att deras läge skiljer sig ifrån värderingsobjektet. 

Därför kommer 3 objekt som ligger på andra malmar att vägas samman till ett objekt.   

Domstolen väljer att inkludera 3 av bolagets objekt. D. Godtar bolagets analysvärde för 2 av objekten trots att kommunen gjort invändningar mot att man ej beaktat 

det faktum att objektet innebar en komplicerad byggnation samt olika typer av användningsområden.  Detta anser dock kommunen att bolaget tagit i beaktning i 

analysvärdet. Gällande det 3e objektet ingår detta i båda parts ortsprismaterial med samma analysvärde.  

 

Värdepåverkande faktorer Domstolen väljer att hålla med kommunen om att en reduktion för de värdepåverkande faktorer som bolaget påvisat ej bör godtas. 

Hypotetisk avkastningskalkyl Totalvärde: Parterna är oense om samtliga parametrar.  

- Driftnettot: Domstolen gör en sammanvägning av parternas bedömning, sedan reducerar de driftnettot med 5% för kontor och 10% för butiker.    

- Långsiktig vakansrisk: Domstolen bedömer att den långsiktiga vakansrisken bör rent principiellt  tas i beaktning, dock godtar de kommunen åberopade 

direktavkastningskrav.  

rM:  Domstolen sätter denna faktor till 4 år, vilket parterna är eniga om.  

Byggkostnad: Domstolen bedömer att det finns tillräckliga skäl att justera kommunen bedömda byggkostnader uppåt med 10 % pga av fastighetens komplexa 

byggnation samt med beaktning av mervärdeskatten.  

 

I: En halvårshyra för butiker och en årshyra för kontor. ( vilket båda parterna yrkat)  

P: 20% 

Slutlig bedömning Markvärde: 233 312 000 kr 

Avgäldsränta: 3,25% 

Avgäld: 7 648 000 kr 

 

 

 

 


