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Abstract 

A realtor faces valuations of houses and apartments almost every day, but one thing that is not 
as common is valuation of plots. We think that the absence of parameters, which the valuation 
is based on, would aggravate the valuation of the plot in comparison to valuation of a settled 
property. How do the local plan’s terms affect the value of the plot and do the prospective 
buyers get discouraged by high costs, such as costs to build roads in the community, which 
apply to the price of the plot? How does the valuation process differentiate from the agency 
process? Do the municipality’s terms differ from each other and how do these affect the plot 
value? 
 
The knowledge regarding valuation is important to a future realtor and real estate developer, 
which are our future professions. The reason why the essay is focused on plots is based on the 
fact that plots are not as common as house properties. To demonstrate the valuables, which 
affect the value the most, is both crucial and interesting due to the fact that valuation of solely 
plots is not as common in professional life, as mentioned early. 
 
The results of the interviews show that the location is the parameter which affects the value 
the most, regarding plots. The location is closely followed by the plot’s construction rights. 
The deficiency of parameters to proceed from when valuating does not seem to be an 
aggravating fact for the realtors. Additional costs which are difficult to evaluate, such as 
blasting costs, do however complicate the work. 
 
The value of a property is not necessarily equal to the selling price due to the fact that the 
value is an estimated probable price, while the selling price is an actual observation on the 
market. To get the highest price possible when selling a plot, you need to find the right buyer, 
at the right place, at the right time. This scenario is very hard to achieve and leads to the fact 
that the market value is the most suitable value to proceed from when selling a plot. 
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Sammanfattning 

En mäklare stöter på värderingar av småhus och bostadsrätter nästintill varje dag, men 
någonting som inte är riktigt lika vanligt förekommande är värdering av tomter. Att det 
förekommer betydligt färre parametrar vid tomtvärdering, än vid värdering av en bebyggd 
fastighet, borde göra att det inte är fullt så enkelt att bedöma en tomts värde. Hur påverkar en 
detaljplans bestämmelser tomtvärdet och avskräcks spekulanter om höga kostnader, såsom 
gatukostnadsavgifter, tillkommer efter köpet? Och hur skiljer sig värderings- och 
förmedlingsprocesserna åt? Skiljer sig kommunernas bestämmelser åt och hur påverkar dessa 
i så fall tomternas värde? 
 
Som blivande fastighetsmäklare och fastighetsutvecklare är kunskap om värdering viktig och 
vi valde att fokusera arbetet på just tomter eftersom dessa inte är vanligast förekommande 
bland de olika fastighetstyperna. Att påvisa vilka faktorer som är de mest betydande gällande 
värdet är både viktigt och intressant p.g.a. att rent tomvärderingsförfarande, följaktligen, inte 
är lika vanligt förekommande i yrkeslivet. 
 
Efter intervjuerna har det visat sig att ett bra läge är den absolut viktigaste faktorn ur 
värdesynpunkt, tätt följd av vilken byggrätt fastigheten innehar. Avsaknaden av parametrar, 
vid värderingen, verkar inte vara något som försvårar arbetet. Däremot komplicerar 
tillkommande och svårbedömda kostnader värderingen. Tillkommande och svårbedömda 
kostnader är exempelvis sprängningskostnader, vilket blir aktuellt på en bergig tomt. 
 
Värdet behöver inte vara detsamma som slutpriset, då värdet är ett bedömt sannolikt pris 
utifrån en värderingsmetod, jämfört med slutpriset som är en faktisk observation på 
marknaden. För att få ut högsta möjliga tomtpris vid en försäljning, rör det sig i slutänden om 
att hitta rätt köpare, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Detta scenario är mycket svårt att uppnå, 
varför marknadsvärdet, framtaget genom ortsprismetoden, är det lämpligaste värdet att utgå 
från vid en kommande tomtförsäljning. 
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tomt och bebygga den. Då yrkesvalen för oss är fastighetsmäklare och fastighetsutvecklare 
kändes det roligt att kombinera kunskap som kommer att krävas i yrkeslivet med kunskap 
som kommer att krävas vid det framtida tomtsökandet.  
Detaljplaner i kombination med värdering av tomter är en intressant och betydelsefull 
kombination då planens bestämmelser kan ha stor inverkan på tomtvärdet, vilket är viktigt att 
ha i beaktande för en framtida tomtköpare.  
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 

En mäklare stöter på värderingar av småhus och bostadsrätter nästintill varje dag, men 
någonting som inte är riktigt lika vanligt förekommande är värdering av tomter. Andelen 
tomter som ligger ute till försäljning är betydligt lägre än bebyggda fastigheter. 1 

Efter att ha hört oss för bland en del mäklare inom Stockholms län är det i vissa fall, 
enligt dem själva, inte alla som besitter förmågan att på ett lämpligt sätt värdera en tomt.  

 
 
• Vad är det som skiljer en tomtvärdering från värdering av en bebyggd fastighet och 

skiljer sig även förmedlingsprocesserna åt?  
 
• Är det speciella parametrar som hänsyn måste tas till under värderingens gång och 

finns det några specialproblem?  
 
• Behövs särskilda kunskaper för att kunna göra en korrekt tomtvärdering?  

 
Vid en första anblick kan det verka mer komplicerat att värdera en tomt just eftersom 
ingenting är byggt på den och att hänsyn endast tycks tas till läge, storlek och markens 
uppbyggnad.  

 
• Stämmer verkligen ovanstående resonemang och hur går en mäklare tillväga för att 

värdera en tomt? 
 

• Vilken betydelse har det för tomtens värde om den är belägen på Lidingö, i Danderyd 
eller i Nacka?  

 
• Skiljer sig bestämmelser åt mellan kommunerna som kan komma att påverka en tomts 

värde?  
 
       I dagsläget förekommer också många diskussioner rörande det faktum att kommuner kan 
tvinga privata fastighetsägare att bekosta anläggande av exempelvis gator, varför vi var 
intresserade av att undersöka huruvida spekulanternas beslut att köpa eller inte köpa en 
specifik tomt påverkas av om dessa kostnader är betalda eller ej. 
       En annan avgörande fråga är hur stor påverkan en detaljplans bestämmelser har för 
värdering av tomter. Eftersom en tomt ses som en “slutprodukt” som så småningom ska 
bebyggas, tas hänsyn till vilka förutsättningar som föreligger.  
 

• Vilka möjligheter finns till avstyckning på tomten och hur påverkar detta dess värde?  
 

§ Hur långt är en säljare beredd att gå för att få mest betalt för sin tomt? 
 

                                                
1 Hemnet område Stockholms län, Hämtad 2014-05-12 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få förståelse för hur en mäklare arbetar med att värdera tomter 
och om det finns några skillnader i jämförelse med att värdera och förmedla småhus och 
bostadsrätter. Arbetet beskriver hur en tomts värde kan ändras beroende på vilken kommun 
tomten är belägen i samt inom vilket område inom kommunen som den befinner sig i. Även 
att klargöra vilka andra typer av faktorer som påverkar en tomts värde och hur detaljplanens 
bestämmelser har sin inverkan på tomtvärdet lyfts fram i uppsatsen. Dessutom kommer ett 
avsnitt om gatukostnads- och VA-anläggningsavgifter tas upp för att klargöra vad dessa 
kostnader kan ha för betydelse för priset och efterfrågan på en tomt. 
 
1.3 Avgränsning 

Arbetet fokuseras på tomter vilka köparna avser att bebygga med enfamiljshus då detta är den 
vanligaste typen vid tomtförvärv, just för att uppsatsen inte ska bli alltför omfattande.  

Samtliga områden är inom detaljplanelagt område, varför vi enbart nämner 
bestämmelserna rörande områden som inte är detaljplanelagda.  

Detta arbete påvisar enbart Stockholmsmarknadens förutsättningar, varför det kan skilja 
sig från resten av landets orter, vilket är en bra tanke att ha i beaktande vid läsande av denna 
uppsats. För att hålla en röd tråd genom hela arbetet har vi valt att inte vidare undersöka vissa 
ämnen på en djupare nivå och därmed valt ut den information vi anser är mest relevant för en 
tomtvärdering. 
 
1.4 Disposition 

Arbetet är disponerat i två delar, en teoridel och en empiridel. Första delen beskriver 
bakgrundsfakta till de områden som rör värdering av tomter. Här förklaras olika 
värderingsmetoder, vad en avstyckning innebär, gatukostnads- och VA-anläggningsavgifter 
samt den juridiska biten gällande detaljplaner. Den andra delen, empirin, sammanfattar 
intervjuer från sju olika mäklare i tre olika kommuner. Intervjuerna har utgått från teorin och 
baseras på hur värdering av tomter går till ur en mäklares perspektiv. Här beskrivs vilka 
faktorer som är avgörande för tomtvärderingen samt hur priset och spekulanternas intresse 
kan påverkas beroende på tomtens förutsättningar. 
 
1.5 Metod 

För att få svar på de frågor vi ställt har vi utfört intervjuer och sökt information i litteratur, 
lagstiftning, artiklar, på kommuners hemsidor samt ytterligare relevanta hemsidor. Då samtlig 
litteratur utgörs av kurslitteratur, är skriven av Lantmäteriet samt utgör handbok för en 
rikstäckande mäklarfirma, utgår vi från att det som står i dessa är sanningsenligt. 
 
Intervjuer i form av personliga möten och via mail har genomförts för att knyta an till 
uppsatsens teoridel. Störst vikt har lagts vid intervjustudierna för att jämföra teori med 
verklighet. 

Genom att intervjua sju olika mäklare, med mycket goda kunskaper inom tomtvärdering, 
inom sex skilda firmor, fördelade på tre kommuner i Stockholmsområdet, var målsättningen 
att få svar på våra frågor. Stockholm har för övrigt Sveriges hetaste bostadsmarknad varför vi 
fann det lämpligt att genomföra studien just inom denna region. Anledningen till att vi 
intervjuade mäklare från olika firmor var att arbetssättet kan skilja sig åt, inte bara från 
mäklare till mäklare, utan också från firma till firma. Mäklarnas uttalanden under intervjuerna 
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verkar sannolika eftersom majoriteten uttryckt sig likadant. Dock förekommer givetvis en del 
skillnader i svaren eftersom varje individ har sina egna erfarenheter. Då det inte är relevant 
för uppsatsens syfte att ange exakt vad respektive mäklare har sagt, har vi valt att dela in 
svaren kommunvist. 
 
Vi valde att ha med en artikel om gatukostnadsavgifter eftersom vi på så sätt fick fram 
personliga åsikter från privatpersoner och inte enbart inkluderade kommunens fördelar kring 
dessa kostnader. Att även inkludera privatpersoners åsikter ger en delad bild på 
gatukostnadsavgifterna eftersom det faktiskt är någonting som drabbar just privatpersoner 
inom kommunen, i detta fall på ett negativt sätt. På så sätt får vi fram både för- och nackdelar 
för dessa kostnader. 
 
Valet av kommuner föll på Lidingö, Nacka och Danderyd eftersom deras marknader skiljer 
sig åt då de ligger på olika sidor av Stockholms centrala delar. Anledningen till detta är att vi 
ville få en mer enhetlig syn på “ärendet” p.g.a. att arbetssätt och förhållanden kan skilja sig 
från kommun till kommun.  
 
 



 

5 
 

2. Teori 
 

2.1 En fastighets värde 

En vanlig fråga som många ställer är vad en fastighet är värd. Svaret på frågan varierar 
beroende på vem frågan ställs till. Vissa ser värdet på fastigheten som något personligt, 
medan andra ser det som ett generellt värde. Vissa ser värdet som vad som har betalats för 
fastigheten, medan andra värderar nyttan av fastigheten.  
Ytterligare syner på värdet kan vara hur kapitalinvesterings- eller redovisningsmässig 
fastigheten är eller vilka kostnader som lagts ner på fastigheten. Utifrån dessa perspektiv finns 
alltså flera “definitioner” på en fastighets värde. 

För att få förståelse för värdebegrepp, och olika typer av problem som förekommer vid 
värdering, krävs en gemensam terminologi samt att det råder enighet om dess innebörd. De 
oklarheter eller skillnader som uppkommer vid tolkningar av innebörden i olika begrepp har 
sin grund i de oenigheter som finns vid olika sorters värderingsfrågor. Dessa frågor avanceras 
ytterligare då nya begrepp ständigt utvecklas och genom att tolkningar förändras – ofta på 
grund av påverkan från den internationella marknaden. 
För att utreda eventuella oklarheter och för att öka förståelsen i värderingsfrågorna, är det bra 
att börja med att ta reda på vad begreppet värde innebär, både ur ett eget och ur någon annans 
perspektiv.2 
 
Det vi värderar är fastigheten som en fysisk tillgång, vilken till stor del inte förändras över 
tiden gällande läge, material, storlek o.s.v., men fastigheten kan även värderas som en 
ekonomisk tillgång vars innehåll snabbt kan förändras. I värderingssammanhang är det 
fastigheten som ekonomisk resurs som är av intresse. Dess kvaliteter, och rätten att äga och 
utnyttja dem, kan oftast uttryckas i ekonomiska termer. Detta utgör grunden för 
värderingsmetodernas uppbyggnad.3 

Enligt värdeteorin finns en sammanfattad förklaring som lyder: “De flesta resurser är av 
begränsad tillgång, om de kan vara till nytta uppstår ett behov av dem vilket skapar ett 
“värde” i människors medvetande som kan komma till uttryck i ett pris genom olika 
betalningsvillighet i en marknadsprocess”.4 
 
Det ska också tilläggas att förutom det ekonomiska värdet innefattar värdebegreppet även 
andra tolkningar. Det kan t.ex. vara affektionsvärde, estetiskt värde, miljövärde eller politiskt 
värde.5 
 
Gällande de flesta varor och tjänster talas ofta om pris och kostnad. Pris definieras som ett 
penningbelopp vid en transaktion. Kostnad definieras som summan av utgifter fram till en 
färdig produkt. Vi har ofta en uppfattning om vad det begärda priset på en vara eller tjänst 
motsvarar, d.v.s. vad den färdigställda produkten kan vara värd. Med detta menas vad vi 
skulle vara villiga att betala för varan eller tjänsten. 

När det gäller fastigheter, som kategoriseras i dyra och/eller så kallade “sällanköpsvaror”, 
är det desto svårare att sätta ett värde mot det pris som begärs för fastigheten som underlag för 

                                                
2 Persson, Erik (2011), s. 269  
3 Persson, Erik (2011), s. 274 
4 Persson, Erik (2011), s. 275 
5 Persson, Erik (2011), s. 275 
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en transaktion. I dessa fall kan det behöva användas särskilda metoder och expertis för att 
bedöma värdet. 
       En annan fråga som kan ställas är när, och i vilket syfte, en värdering görs. Värdering 
görs oftast i samband med köp och försäljning, belåning, finansiell rapportering, analyser för 
lönsamhet, obeståndshanteringar, fastighetsbeskattning och skadeersättningar. Situationer 
med ersättning behandlas senare i denna uppsats. Värdering kan avse allt från några få 
kvadratmeter mark, småhus, kommersiella fastigheter, jordbruksfastigheter m.m., till 
bergtäkter, specialfastigheter o.s.v. Det kan också avse hela, eller en del/flera delar, av 
fastigheten. 
De grundläggande principerna och metoderna kan användas för alla typer av fastigheter, men 
fokus här ligger på marknadsvärdebedömningen.6 
 

 
2.2 Värde och pris 
 
För att återgå till begreppet värde, skapas det utifrån behov och behovstillfredsställelse. 
Värdet är en funktion av framtida potentiella nyttor. Då det handlar om framtida nyttor ses 
endast historiska fakta som en vägledning för själva bedömningen i framtiden. Det ska dock 
påpekas att all värdebedömning medför en viss osäkerhet eftersom framtiden oftast inte kan 
förutbestämmas. 
 
Värdet i användning, även kallat nyttovärdet, varierar mellan olika individer på grund av att 
alla har olika “nyttofunktioner”. Om en marknad finns för resursen så kan nyttorna uttryckas 
som varierande betalningsvilja, vilken därmed varierar mellan individernas nyttofunktioner. 
Med detta sagt borde också en fastighets värde vara individuellt, d.v.s. olika för olika 
individer. Observera dock att detta skiljer sig från marknadsvärdet som inte är individuellt, 
utan bestämt utifrån hur marknaden ser ut. 
 
Det krävs fyra förutsättningar för att ett ekonomiskt värde ska uppstå: behov, knapphet, 
dispositionsrätt och överlåtbarhet. 

För att använda det praktiska värderingsarbetet räcker det inte att säga att värdet är en 
funktion av framtida nyttor, utan det behövs därtill värdepåverkande faktorer. Ett värde kan 
kopplas ihop med ett antal objektrelaterade faktorer. En formel på detta kan se ut:  
värdet= f(x1, x2, x3,…,xn) där xi, i=1à n, kan stå för läge, ålder, driftnetto, storlek o.s.v.  

Förutom information om fastigheten förutsätter värderingen prognoser om 
samhällsekonomin, orten och marknaden.7 
 
 

2.2.1 Marknadsvärde  
I litteraturen finns ett exempel på definitionen av begreppet marknadsvärde; “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 marknadsföringstid, utan 
partsrelationer och utan tvång.”8  

                                                
6 Persson, Erik (2011) s. 270-272 
7 Persson, Erik (2011) s. 272-273 
8 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.6 
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Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid överlåtelsen, men på grund av olika 
förutsättningar vid överlåtelsen kan priset variera. Fastigheter säljs därför av naturliga skäl för 
värden som ligger både över och under marknadspris. Om samma fastighet såldes flera gånger 
i rad skulle slutpriset bli olika vid varje försäljning. Detta eftersom köpare och säljare har 
olika information, kunskap och preferenser – de värderar alltså fastigheten olika och lägger 
bud därefter. Dock handlar det i detta exempel inte om priser som skiljer sig väsentligt åt, 
utan de verkar ändå befinna sig inom ett visst intervall.9 
 
 

2.2.2 Värdepåverkande faktorer  
Det finns ett antal så kallade värdefaktorer som ska bestämmas för tomter för att kunna 
uppskatta dess värde:  
 
A) Storlek:  
En tomts storlek uppgår till dess totala landareal uttryckt i hela m2, där friliggande villor har 
en standardareal på 1 000 m2. Om värderingsobjektets storlek avviker från standardtomten 
görs en korrigering för att framkomma med tomtens värde. 
 
B) VA-förhållanden:  
Huruvida tomten har tillgång till drickbart vatten och WC-avlopp påverkar självklart värdet. 
Tillgång till kommunalt VA ger ett högre värde, medan total avsaknad ger ett lägre. 
 
C) Fastighetsrättsliga förhållanden:  
Fastighetsrättsliga förhållanden är en värdefaktor där beaktande av huruvida tomten är en, 
alternativt kan eller inte kan bilda en, egen fastighet. Standardtomten förutsätts alltid vara en 
egen fastighet varför det är detta värderingsobjektet jämförs med. Om värderingsobjektet inte 
utgör en egen fastighet, men faktiskt kan bilda en sådan, reduceras värdet med 10 000 kronor, 
medan om fastigheten inte kan bilda en egen tomt reduceras till halva värdet. Nämnas kan, att 
det finns specialregler för tomter som är bebyggda med exempelvis grupphusbebyggelse.  

I denna uppsats utgår vi dock från att samtliga tomter utgör egna fastigheter. 
 

D) Läge:  
Tomtens värde påverkas också av dess läge där närhet till strand har störst påverkan. Värdet 
ökar ju närmare strandlinjen huvudbyggnaden befinner sig. Här talas alltså om mikroläget, 
d.v.s. inom vilket läge i kommunen som fastigheten är belägen.10 
 

E) Typ av bebyggelse – möjligheterna att använda fastigheten 
Värdefaktorn typ av bebyggelse bygger, precis som det låter, på vilken typ av bebyggelse som 
finns på tomten; radhus, friliggande hus eller kedjehus. Det finns olika riktvärdesangivelser 
för respektive hustyp.11 
Denna värdefaktor kan kopplas samman med byggrätten, d.v.s. hur mycket som får byggas på 
tomten. Detaljplanen bestämmer i vilken omfattning tomten får bebyggas och regleras av 
olika bestämmelser om utnyttjandegrad i planen. Byggrätten kan omfatta antal våningar och 
höjd men likaså hur stor yta en byggnad tillåts att ha. Byggrätten kan uttryckas i procent, som 
                                                
9 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.6-7 
10 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.245-247 
11 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.244-247 
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en andel av en fastighets yta eller som en bestämd yta. Dessa regleringar styr volym och 
vilken typ av bebyggelse som fastigheten kan resultera i och har därför stor betydelse för 
tomtens värde.12 
 

 “Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt bygglov avses att 

bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.”13 

 
“Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 

ännu bebyggts.14 
 
 

 
2.2.3 Relationen marknadsvärde och pris  
Det faktiska betalda priset för en fastighet kan vara intressant men det kan inte likställas med 
dess värde. För en mer pålitlig bedömning av värdet krävs flera prisobservationer. Ett pris är 
en faktisk observation på marknaden medan ett marknadsvärde är en bedömning av ett 
sannolikt pris vid en tänkt överlåtelse. Värdet kan därmed bara bedömas som en prognos, 
d.v.s. ett framtida värde, vid en tänkt överlåtelse. Alltså är priset på en fastighet inte 
detsamma som dess värde. 

Relationen mellan värde och pris har ett nära samband till värderarens roll. Det har 
diskuterats både i Sverige och internationellt om marknadsvärdet ska spegla marknadens 
aktuella priser eller om värdet ska korrigeras för att vara avsett för “normala” förhållanden 
som görs av värderaren. Utifrån det internationella perspektivet används synsättet att 
marknadsvärdet ska avse ett bedömt sannolikt pris enligt definitionen för marknadsvärde, utan 
några korrektioner för läge, ålder, storlek o.s.v. 

Relationen mellan marknadsvärde och pris beror på uppdraget. Om ett marknadsvärde 
ska bedömas har värderarens egen uppfattning av värdet betydelse utöver vad som 
framkommer i en objektiv marknadsanalys.15 
 
 
  

                                                
12 Boverket, Utnyttjandegrad, http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-
kunskapsbanken/Detaljplanering/Planbestammelser/Egenskapsbestammelser/Utnyttjandegrad/ Hämtad 2014-06-02 
13 VA-taxan 2014 Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning s. 3 
http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/regelverk/Documents/taxor_avgifter/va_taxa.pdf 
Hämtad 2014-04-01   
14 VA-taxan 2014 Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning s. 3 
http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/regelverk/Documents/taxor_avgifter/va_taxa.pdf 
Hämtad 2014-04-01   

15 Persson, Erik (2011), s. 284 
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2.3 Att värdera en fastighet 
 
Olika mäklare har, liksom personer inom andra yrken, varierande sätt att arbeta på. I 
litteraturen har dock en generell modell tagits fram. Modellen inleds med ett inledande arbete, 
där olika uppgifter ska anges som exempelvis fastighetsbeteckning, syftet med värderingen 
(exempel inför överlåtelse), val av värdetidpunkt samt kostnader för värderingen. Efter att 
dessa punkter är uppfyllda ska överenskommelsen bekräftas av uppdragsgivaren.16 
 
När det inledande arbetet slutförts påbörjas nästa moment, datainsamling. Här samlas 
information som är relevant för värderingen in. Till sin hjälp har mäklaren Fastighetsregistret, 
som innehåller uppgifter om Sveriges samtliga fastigheter och är ett rikstäckande 
informationssystem som sköts av Lantmäteriet. I Fastighetsregistret går att hitta uppgift om 
köpeskillingen för aktuell fastighet liksom lagfaren ägare, inteckningar, överlåtelsedatum, 
areal, rättigheter m.m.  

Fler informationskällor är exempelvis Fastighetsprisregistret som innehåller alla 
fastighetsförsäljningar, bygglovshandlingar, ritningar och detaljplaner. Stora 
fastighetsmäklarföretag, som exempelvis Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling, 
kan dessutom ofta föra egna register över sålda fastigheter.17  
 
En utgångspunkt för värdet är att det endast existerar med de förutsättningar som givits. En 
grundförutsättning för att värdera en fastighet är att fastigheten ska analyseras och beskrivas 
på ett rätt och riktigt sätt. Eftersom det med tiden kontinuerligt sker förändringar i de 
värdepåverkande faktorerna gör detta att även själva värdet förändras med tiden. I praktiken 
rör det sig om vilken grunddata som behövs för värderingen. Vilka data som behövs beror på 
vilket värdebegrepp som söks och vilken värderingsmetod som används. Det är alltså viktigt 
att hitta de mest centrala värdepåverkande faktorerna för en viss metod.18 
 
Nästa steg handlar om prisbildning och prispåverkande faktorer – marknadsanalys. För att 
kunna göra en korrekt värdering av ett objekt är det viktigt att ha goda kunskaper rörande hur 
prisbildningsprocessen fungerar. Vidare måste också kännedom om hur enskilda 
prispåverkande faktorer påverkar priset finnas. De makroekonomiska faktorer som påverkar 
prisbildningen är exempelvis inflation, arbetsmarknad och bruttonationalproduktens 
utveckling. Fastigheternas prisbildningsprocess utmärks av att några av deras viktiga särdrag 
är knutna till utbud och efterfrågan. Utbudet är på kort sikt förhållandevis konstant, varför 
förändringar i efterfrågan direkt påverkar prisbildningen – ökad efterfrågan leder till högre 
priser, medan minskad efterfrågan leder till det motsatta.19 
 
Marknadsanalyser, vilka i litteraturen definieras som systematiska studier vilka “syftar till att 
analysera och prognostisera framtida efterfrågan för en viss fastighetstyp och relatera denna 
efterfrågan till det relevanta utbudet”20, innehåller ofta analyser på tre olika nivåer; 
omvärlds-, orts- och objektsnivå. Omvärldsanalyser behandlar bl.a. generella 
samhällsekonomiska förutsättningar som inflation och räntenivåer. Ortsanalysen behandlar 
förmodade påverkandefaktorer vilka är, som namnet antyder, ortsanknutna, exempelvis 

                                                
16 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.15-20 
17 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.26 
18 Persson, Erik (2011), s. 274 
19 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.29-37 
20 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.31 st.1 
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befolkning, kommunikationer, fastighetsbestånd, ortens läge i landet (makroläge), utbud och 
efterfrågan m.m. Slutligen är objektsanalysen en analys av det aktuella objektet där 
parametrar som läge, kommunikation, karaktär och serviceutbud tas i beaktning. Här ska 
också ses till aktuellt utbud och efterfrågan för liknande objekt i området då dessa utgör 
konkurrens samt generella prisnivåer.21 
 
Efter marknadsanalysen kommer momentet besiktning in. En väl genomförd besiktning är ett 
viktigt underlag för en värdering, då fastighetens alla förutsättningar ligger till grund för 
prissättningen. Vid denna typ av besiktning ska vikt särskilt läggas vid sådant som inte hör till 
det normala för fastigheten, samt ska en jämförelse med likvärdiga objekt ska göras för att 
kunna avgöra om det aktuella objektet är bättre eller sämre och huruvida det ska påverka 
värderingen. Besiktningen ska göras dels av själva värderingsobjektet likväl som av området 
där värderingsobjektet befinner sig samt av jämförelseobjekten. Marknadsvärdet bedöms med 
hjälp av material från en databas/ett register, d.v.s. genom ortsprismaterial. Besiktningen av 
jämförelseobjekten ska givetvis inte vara lika grundlig, men ibland kan det vara lämpligt att 
göra en utvändig besiktning av de närliggande jämförelseobjekten.  

Besiktningen ska alltså leda till att godtagbara jämförelser med liknande objekt ska vara 
möjliga att utföra och det är då mycket viktigt att större fel och brister som förmodas påverka 
marknadsvärdet noteras och beskrivs.22 

För en korrekt fastighetsvärdering krävs att fastigheten är beskriven på rätt sätt. Det 
krävs, som tidigare nämnt, en besiktning. En fastighetsanalys syftar till att beskriva den 
aktuella fastighetens kvaliteter och status. Syftet med besiktning som underlag till värderingen 
är identifiering och kontroll, men även att få uppfattning om fastighetens kvaliteter som ett 
marknadsobjekt. En korrekt beskrivning är ett av kraven för en korrekt värdering, men också 
för att vara trovärdig i uppdraget. Att informera berörda tredje personer om vad som är 
relevant är också en viktig del. 

En fastighetsbeskrivning ska baseras på en anpassad besiktning av den aktuella platsen. 
En sådan bör normalt utföras med en fysisk besiktning av värderingsobjektet.23 
 
Efter genomförd besiktning påbörjas värdering och analysmetod. Det finns tre typer av 
analysmetoder och vilken som används beror på tillgången av jämförelseobjekt. Om det finns 
gott om jämförelseobjekt används oftast ortsprismetoden, medan avsaknaden av 
jämförelseobjekt leder till att avkastningsmetoden, eller i sista hand 
produktionskostnadsmetoden, används. De två senare metoderna är inte aktuella vid 
tomtvärdering varför vi inte går djupare in på dem. 

Vid ortsprisanalyser är det viktigt att avgränsa en relevant delmarknad med likvärdiga 
objekt som inte är sålda för alltför längesedan. Detta görs med hjälp av ett 
fastighetsprissystem. Två objekt är aldrig identiska varför gallring av objekt som avviker 
alltför mycket måste göras, liksom analys av prisutveckling och pristrend eftersom 
fastighetspriserna normalt förändras över tiden. När jämförelseobjekt är utvalda ska dessa 
räknas om med hänsyn till prisutvecklingen. Slutligen tas ett medeltal fram för de aktuella 
jämförelseobjekten. Detta medeltal ligger till grund för det slutliga marknadsvärdet, men 
måste först bedömas med hänsyn till skillnader mellan värderings- och jämförelseobjekten.24 
 

                                                
21 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.29-37 
22 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.38 samt s.47 
23 Persson, Erik (2011), s. 289 
24 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.51-52 
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Efter att ortsprismetoden använts och gallringen av jämförelseobjekt är klar, måste värderaren 
klargöra om värderingsobjektet är avvikande, främst med hänsyn till bl.a. belägenhet, 
standard och skador samt om och i vilken utsträckning dessa i så fall påverkar 
marknadsvärdet. Värdepåverkande egenskaper kan härröra från miljön, skador/brister, 
mikroläget samt andra faktorer såsom förekomsten av buskar, fruktträd, stödmurar m.m. 

När ett rimligt värde bedömts är det oftast med en viss osäkerhet, varför detta bör 
redovisas på något sätt. Vanligt är att ange ett prisintervall kring marknadsvärdet, t.ex. ± 100 
000 kronor. Vid dessa tillfällen är det också bra att ange sannolikheten att värdet hamnar inom 
det angivna intervallet för att bedömningen inte ska verka intetsägande. Intervallet bör bygga 
på en statistisk beräkning där jämförelseobjekten utgör utgångspunkt. Värt att tillägga är att 
värderaren aldrig kan garantera att priset hamnar inom angivet intervall. Om utbudet av 
jämförelseobjekt är stort kan ± 5 % vara ett lämpligt intervall, medan det i mer glesbebyggda 
områden där utbudet av jämförelseobjekt är mycket mindre, och därmed osäkerheten stor, bör 
samma siffra uppgå till ± 20-30 %.25 
 

2.3.1 Plan- och bygglagstiftning  
För att kunna utföra en bra värdering är det som fastighetsmäklare viktigt att ha goda 
kunskaper om de planer och bestämmelser som gäller för den fastighet som ska värderas. PBL 
reglerar kommunernas planering av markens och vattnens användning, bebyggelsemiljöns 
utformning samt hur mycket som får byggas. PBL:s övergripande syfte är att bidra till en bra 
samhällsutveckling för att få lämpliga bostads-, trafik-, fritids-, och arbetsmiljöer.  

Det finns olika typer av planformer, men vi väljer att inrikta oss enbart på den typ som 
har betydelse för vår frågeställning. 

Översiktsplaner, detaljplaner och/eller områdesbestämmelser är de planer som kan 
förekomma inom varje kommun. I detta arbete ligger fokus på detaljplaner, varför det är den 
enda plan som redovisas.  
 
De dokument som är vanligast att påträffa för en mäklare är detaljplaner. I dem finns 
bestämmelser om markanvändning samt planer på förändring och/eller bevaring av miljön. 
Detaljplaner är juridiskt bindande och anger bl.a. olika områdens markändamål såsom allmän 
plats, kvartersmark respektive vattenområden. Gällande kvartersmark och vattenområden ska 
även användningen anges. En genomförandetid ska också alltid finnas angiven och inom 
genomförandetiden har markägaren rätt att utföra åtgärder som är godkända enligt planen.  
Detaljplanen kan också innehålla uppgift om byggnaders utformning och omfattning som 
exempelvis högsta tillåtna byggnadshöjd eller antal våningar, precis som bestämmelser 
rörande mark- och störningsfrågor.  

Genom att läsa detaljplanen får mäklaren nödvändig information som ligger till grund för 
värderingen – exempelvis ändras en fastighets värde om den säljs precis när en detaljplans 
genomförandetid löpt ut och dess godkända byggrätter inte är utnyttjade. Värdeminskningen 
beror på att kommunen då närsomhelst kan upphäva eller ändra detaljplanen och då försvinner 
fastighetsägarens byggrätt.26 
 
För att exempelvis få uppföra eller bygga ut byggnader krävs ett medgivet bygglov.  
Kommunen kan genom detaljplanen minska respektive öka kraven på bygglovsplikt inom 
specifika områden, varför det är viktigt att som mäklare kunna läsa detaljplaner och vägleda 
spekulanter.  
                                                
25 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.55-59 
26 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.319-324 
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Om en tomt är bebyggd med ett hus som köparen efter köp önskar riva krävs rivningslov, 
medan en icke byggbar tomt, med berg som måste sprängas bort, kräver marklov.27  
 
Beroende på tillåten markanvändning, samt vilken markanvändningen är idag, påverkas 
fastighetens värde positivt eller negativt. Att ha insikt i detaljplanen är därför nödvändigt för 
tomtvärdering eftersom planer och bestämmelser skiljer sig åt i olika områden. I litteraturen 
finns sex viktiga frågeställningar som hänsyn bör tas till: 
 

• “Finns det en detaljplan som reglerar fastighetens användningsmöjligheter? 
• Hur lång genomförandetid har detaljplanen? 
• Är all tillåten byggrätt utnyttjad eller finns det möjlighet att bygga mer på tomten? 
• Vilka restriktioner finns som begränsar användningen av fastigheten eller byggnader? 
• Finns vilande lovåtgärder som berör fastigheten? 
• Kan fastigheten delas in i flera tomter?”28 
 
Om förändrad markanvändning innebär att en fastighet istället ska komma att utgöra 

allmän plats innebär det att kommunen har rätt att lösa den aktuella marken.29 Huvudregeln är 
att ersättning inte utges om (1) marken ska användas för allmän plats som kommunen ska vara 
huvudman för, (2) marken behövs för en ändamålsenlig användning av området samt (3) 
Länsstyrelsen innan planen antogs har beslutat att marken ska avstås till kommunen utan 
ersättning.30 
 

2.4 Fastighetsbildning 
 
Kravet för att få bilda nya fastigheter, antingen genom fastighetsreglering, klyvning, 
sammanläggning eller avstyckning, är att varje fastighet som bildas måste vara varaktigt 
lämpad för sitt ändamål med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar.31 
Giltighetskravet gäller också endast då ansökan inkommit till lantmäterimyndigheten inom 
sex månader efter det att överlåtelseavtalet har upprättats, annars är överlåtelsen ogiltig.32  

Utformningen av styckningslotten måste även motsvara innehållet i överlåtelseavtalet. 
Om det inte är möjligt kan man vid förrättningen komma överens om utformningen, dock ska 
denna överenskommelse vara skriftlig och får endast avse små justeringar i förhållande till 
överlåtelseavtalet. Om det inte finns någon överlåtelse blir ägaren till stamfastigheten därmed 
också ägare till styckningslotten, då det inte krävs någon lagfart i dessa fall.33 

Självklart får inte heller fastighetsbildning göras i strid med gällande planbestämmelser. 
Om området inte är planlagt är begränsningen att åtgärder som försvårar områdets 
ändamålsenliga användning, föranleder olämplig bebyggelse eller motverkar planläggning av 
området inte får genomföras, samtidigt som hänsyn måste tas till bestämmelser om 
strandskydd. 34 
                                                
27 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.325-334 
28 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.335 
29 6:13 PBL 
30 6:4 PBL 
31 3:1 FBL 
32 4:7 JB 
33 Julstad, Barbro (2011), s.91 
34 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.337-338 
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Vid fastighetsbildning är det viktigt att varje enskild fastighet får tillgång till exempelvis 
utfartsväg, vilket många gånger kommer till stånd genom att mark tas i anspråk på 
intilliggande fastigheter. Rätten att utnyttja mark på detta vis kallas servitut och gäller 
vanligtvis utan begränsning i tiden. Servituten kan vara bildade genom avtal, men den 
viktigaste servitutstypen är de som är bildade genom en fastighetsbildningsförrättning och 
kallas fastighetsbildningsservitut. Dessa servitut kan inte upphöra utan beslut taget i en ny 
förrättning och har på så vis en mycket hög ställning.35  
 
Det är sakägarna i förrättningen som är ansvariga för lantmäteriförrättningskostnaderna, vilket 
innebär att även de som inte har ansökt om förrättning, men som har nytta av 
fastighetsbildningen, är tvungna att delta i betalningen. Enligt en prislista som fastställs varje 
år finns baspriser för t.ex. avstyckning och fastighetsreglering.36  
 

2.4.1 Avstyckning  
Den vanligaste åtgärden, och också den mest relevanta för detta arbete, är avstyckning. 
Metoden innebär att ett område från en fastighet styckas av, kallat styckningslott, och många 
gånger sedan säljs som en ny självständig fastighet.37 
 
Hela ursprungsfastigheten, innan avstyckning, kallas styckningsfastighet.38 Ansökan om 
avstyckning görs av styckningsfastighetens ägare39 hos Lantmäteriet40. Har överlåtelse skett 
av ett visst avstyckat område av fastigheten kan både den som förvärvat området och den som 
äger styckningsfastigheten ansöka om avstyckning.41 Detta hör ihop med äganderätten. 
Äganderätten till fast egendom och fastighetsindelning ska överensstämma med varandra. Vid 
en överlåtelse av ett avstyckat område av en fastighet måste styckningslotten kunna utgöra en 
ny fastighet eller kunna överföras till en annan fastighet för att överlåtelsen ska kunna vara 
giltig.42  
 
Även fastighetsreglering är vanligt att träffa på som fastighetsmäklare. Åtgärden innebär att 
befintliga fastigheter ombildas genom att en del av en fastighet regleras in i en annan.43  
Fastighetsreglering sker oftast efter att en överenskommelse har träffats mellan ägarna till de 
berörda fastigheterna. Det kan dock ske tvångsvis, då med initiativ från den ena 
fastighetsägaren mot den andras vilja. Sådana fall kan gälla exempelvis breddning av väg 
enligt detaljplan.44 
 
Avgifterna för förrättningen sätts av lantmäterimyndigheten, antingen genom ett 
överenskommet fast pris eller som en löpande räkning, för den tid det tar att handlägga 
                                                
35 Victorin, Anders och Hager, Richard (2011), Allmän fastighetsrätt s.35 
36 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s. 341 
37 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s. 338 
38 Julstad, Barbro (2011), s. 90-91 
39 10:6 1st. FBL 
40 Julstad, Barbro (2011), s. 90-91 
41 10:6 FBL 
42 Julstad, Barbro (2011), s. 90-91 
43 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.339  
44 Julstad, Barbro (2011), s. 98 
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förrättningen. I det senare fallet sätts priset efter antal timmar som lagts ner, från 850-1 650 
kronor per timme, beroende på om det är en beredande-, beslutande-, specialist- eller 
seniorlantmätare som handlägger ärendet. Avgifterna per timme kan öka om 
förrättningsarbetet utförs under kvällar och/eller helger.45  
 

2.4.2 Markåtkomst och ersättning - Vinstfördelning  
Då markåtkomst, enligt FBL eller AL, sker för allmän plats, järnväg, allmännyttiga ledningar 
m.m. ska ersättningsregler enligt ExL tillämpas. I andra situationer där AL eller FBL 
tillämpas ska inte bara den skada som inträffar ersättas, utan en vinstfördelning ska även göras 
mellan den avträdande och den tillträdande fastigheten.46  

När fastighetsregleringen är utförd, och markens värde på så vis ökar, är det inte enbart 
den person vars fastighet genomgår en värdeökning som vinner på det, utan även den 
fastighetsägare vars fastighet som regleringen gjordes från. Samtliga fastighetsägare som 
berörs av den värdeskapande regleringen, har rätt att få betalt baserat på hur mycket mark som 
reglerats från dem och vinsten fördelas alltså mellan dem efter en skälig grund.47  
Vinstfördelning uttrycks enligt lag som att “skälig hänsyn ska tas till det särskilda värde som 
egendomen har för den tillträdande fastigheten”.48 Det fall av vinstfördelning som kommer 
att beskrivas i denna uppsats är förvärv av mark som kommer att användas för bebyggelse, det 
vill säga tomtmark. Detta fall inkluderar även upplåtelse av utrymme för enskilda eller 
gemensamma anläggningar t.ex. utfartsvägar. 

Markåtkomst som gäller tomtmark sker genom en lantmäteriförrättning enligt FBL. 
Möjligheterna till markåtkomst är till viss del begränsade på grund av att det finns flera 
villkor i lagstiftningen. 

Vid vinstfördelning både inom och utom detaljplan används, enligt praxis, den så kallade 
genomsnittsvärdeprincipen. Principen innebär att marknadsvärdet av tomtmarken inom 
fastigheten som ska skapas bestäms och i sin följd fördelas lika över hela den areal som ska 
ingå i fastigheten. Vinstfördelningen beror alltså på vilket värde marken har före det att 
åtgärden utförs. Det finns dock ett undantag från principen. Detta föreligger om marken hade 
ett högre värde före fastighetsregleringen. I dessa fall bestäms ersättningen till detta högre 
värde. Undantaget kan också gälla vid marköverföring till en redan bebyggd fastighet. Om 
värdet som tillförs den bebyggda fastigheten är lägre än vad som resulterar i 
genomsnittsvärdeprincipen, måste ersättningen jämkas till den lägre nivån.49 
 
 
2.5 Fel i fastigheter 
 
Fel i fastigheter kan vara antingen rättsliga, faktiska (även kallat fysiska) eller rådighetsfel.50  

S.k. faktiskta fel verkar inte förekomma på samma sätt för tomter som för byggnader – 
exempelvis fuktskador, konstruktionsfel och skadedjur – där köparen har en långtgående 

                                                
45 Lantmäteriet, Avgifter, http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Andra-fastighet/Avgifter/ Hämtad 2014-04-09 
46 Sjödin, Eije (2011). s. 119 
47 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s.357-358 
48 5:10 a 3 st. FBL 
49 Sjödin, Eije (2011), s. 119 
50 Svensk Fastighetsförmedling AB (2014), s. 146-149 
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undersökningsplikt.51 Istället är det till synes rådighetsfel och rättsliga fel som kan 
förekomma då fastigheten är obebyggd.  

Att som köpare efter förvärvet få reda på att tomten är belagd med t.ex. byggnadsförbud 
innebär ett rådighetsfel.52 Generellt sett innebär ett rådighetsfel att ett beslut från en 
myndighet hindrar köparen från att använda fastigheten och att detta inte framgått vid köpet. 
Köparen har ingen undersökningsplikt gällande rådighetsfel.  
       Ett rättsligt fel kan innebära att det vid köpet inte framgått att fastigheten belastas av ett 
officialservitut, vilket är myndighetsbeslutat. I detta fall är köparens möjlighet att förfoga över 
fastigheten begränsad utan köparens vetskap. Inte heller när det gäller rättsliga fel har köparen 
någon undersökningsplikt.53  

Vidare har en köpare har rätt att förvänta sig att tomten är ansluten till kommunalt VA 
om säljaren har meddelat detta. Annars föreligger det ett fel i tomten.54 
 

 
2.6 Gatukostnadsavgifter 
 
Ett viktigt genomförandemedel i PBL är gatukostnadsutredningar. I detaljplanelagda områden 
med kommunalt huvudmannaskap har kommunen nämligen rätt att ta ut ersättning för 
gatukostnadsavgifter från fastighetsägarna.55 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter från fastighetsägarna för de kostnader som 
uppkommer vid anläggandet av allmänna platser, som exempelvis gator och grönområden.   

Det finns två metoder som används vid uttag för gatukostnadsavgifter – områdesvist uttag 
eller uttag för gatudel. Områdesvist uttag, som är den vanligaste metoden, innebär att 
kostnaderna inom ett visst område ska fördelas mellan de fastighetsägare som berörs av 
anläggningen. Kommunen måste i dessa fall (1) ange vilka fastigheter som ska betala 
kostnaderna, d.v.s. bestämma ett avgränsningsområde, (2) fastställa de totala kostnaderna, 
d.v.s. kostnadsunderlaget, samt (3) bestämma fördelningen mellan fastigheterna, d.v.s. 
fördelningsgrunden. 

Uttag för gatudel, vilket ses som en kompletterande metod, innebär att var och en av 
fastigheterna ska betala kostnaderna för den gatudel som ligger framför fastigheten.  

Följandevis behandlas huvudmetoden områdesvist uttag.56  
 
Beträffande avgränsningsområdet görs detta efter vilka fastigheter som har nytta av den nya 
allmänna platsen. Om en detaljplan finns används ofta denna som ett slags 
fördelningsområde.  

Gällande kostnadsunderlaget och kostnadernas storlek finns en del begränsningar. Dessa 
begränsningar innefattar bl.a. att avgifterna högst får täcka kostnader för byggande och 
standardförbättring, att underhållkostnader inte får räknas med i kostnadsunderlaget samt att 
det endast är de gator/grönområden som är knutna till området som får ingå i 
kostnadsunderlaget. De totala kostnaderna bestäms på två sätt: antingen genom 

                                                
51 Advokatfirman Athena AB, Fel i fastigheter, http://www.advokatfirmanathena.se/doldafel.html Hämtad: 2014-05-11 
52 Svensk Fastighetsförmedling AB (2014), s. 147 
53 Advokatfirman Athena AB, Fel i fastigheter, http://www.advokatfirmanathena.se/doldafel.html Hämtad: 2014-05-11 
54 Svensk Fastighetsförmedling AB (2014), s. 146 
55 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s. 325 
56 Kalbro, Thomas och Lindgren, Eidar (2010), s. 78-81  
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schablonberäkningar, d.v.s. erfarenhetsmässiga kostnader, innan anläggningen har byggts, 
alternativt beräknas de faktiska kostnaderna då anläggningen är färdigbyggd.  

Kostnadsunderlaget ska mellan fastighetsägarna fördelas på ett skäligt och rättvist sätt. 
Vad detta innebär är inte vidare definierat, men precis som bestämmelserna i LAV ska 
fördelningen främst ske efter fastigheternas nytta.57 Denna motsvarighet finns även tillämpad 
enligt AL:s bestämmelser, alltså kostnadsfördelning utefter fastigheternas nytta av 
anläggningen.58 

Fördelningen ska ha sin grund i fastigheternas tillåtna användningssätt i detaljplanen. 
Fastigheten behöver alltså inte vara bebyggd för att kostnader ska kunna tas ut av kommunen.  
Hur det i praktiken ska fördelas beror till störst del på vilken sorts bebyggelse som finns i 
området, d.v.s. om den är blandad eller enhetlig. Blandad bebyggelse kan avse t.ex. bostäder, 
industri och kontor, medan enhetlig kan avse endast friliggande villor. Om det gäller blandad 
bebyggelse kan det innebära att kostnaderna fördelas mellan de olika bebyggelsetyperna där 
lägenheterna får ett visst andels- eller delaktighetstal.59  
 

Alternativet till kostnadsfördelning utefter andelstal, är att området delas upp i mindre 
fördelningsområden – ett område för varje bebyggelsetyp – som vart och ett svarar för de 
kostnader som uppstår inom respektive område. 
 
Tidpunkten för kommunens uttag av gatukostnaderna beror på när anläggningen är 
färdigbyggd och kan användas av fastigheterna. När kostnaderna en gång har tagits ut kan inte 
kommunen än en gång kräva ytterligare avgifter. Om fastigheten förändras, t.ex. genom 
avstyckning, efter att betalningen skett, behöver alltså inte ägaren till fastigheten betala någon 
gatukostnadsavgift. Därför är det viktigt att den framtida fastighetsindelningen är fastställd i 
detaljplanen innan gatukostnaderna ska tas ut, eftersom fördelningen bygger på fastigheternas 
tillåtna användningssätt.60 
 
Med perspektiv utifrån Nacka kommun, beskriver ett policydokument från år 2006 hur frågan 
om gatukostnadsavgifterna ska hanteras och hur man ska göra för att få ett fungerande 
samarbete med fastighetsägarna i området. Under 2012 togs ett beslut om att maxbelopp för 
gatukostnader ska indexjusteras enligt entreprenadindex och under 2013 beslutades att förnya 
policyn från år 2006. Idag är både den äldre och den nya versionen gällande parallellt med 
varandra, den äldre för projekt som antagits fram till den 25 mars 2013, den förnyade för 
senare projekt. Beslutet om indexjustering gäller för samtliga projekt i förnyelseområden där 
man ännu inte tagit ut några gatukostnadsavgifter. De fem viktigaste principerna i den 
nuvarande policyn följer: 
 
1. Fastighetsägarna i området ska stå för de investeringskostnader som krävs för att uppnå 
“lägsta godtagbara krav” gällande bl.a. framkomlighet, trafiksäkerhet och parkstandard. 
2. Kommunen ska stå för investeringskostnader för parkanläggningar som bedöms bli till 
nytta för fler än de som bor i området, exempelvis en strandpromenad. 
3. Kommunen ska bekosta investeringar för den extrastandard som kan uppstå på s.k. 
“huvudvägar” för fler än de som bor eller arbetar i området. 

                                                
57 31§ LAV 
58 15§ AL 
59 Kalbro, Thomas och Lindgren, Eidar (2010), s. 78-81 
60 Kalbro, Thomas och Lindgren, Eidar (2010), s. 81 
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4. Den uppskattade kostnaden som framtagits under gatukostnadsutredningen ska gälla som 
maxkostnad när kommunen tar ut avgifterna av fastighetsägarna. 
5. En dialog med fastighetsägarna för insyn i frågor om val av standard, ska ske som en 
naturlig del av processen för att bestämma gatukostnaderna. 
 
För en enskild fastighetsägare som ska vara med och betala för en ny väganläggning kan 
avgifterna bli mycket höga. För en bebyggd tomt i Nacka kan avgifterna sluta på 140 000-170 
000 kronor och när det gäller en obebyggd tomt eller en tomt som styckats av kan avgifterna 
stiga till det dubbla.61  
       Det råder skilda meningar mellan kommunen och fastighetsägarna gällande 
gatukostnadsavgifterna. I Nacka kommun är cirka 3000 familjer berörda av de avgifter som 
kommunen har rätt att ta ut av fastighetsägarna. Familjerna bor i ett trettiotal 
förnyelseområden där var och en av familjerna kan behöva betala upp till 200 000 kronor i 
kostnader. 

Enligt en familj bosatt på Älgö i Nacka är det en självklarhet från deras sida att det är 
kommunen och skattemedel som ska svara för kostnaderna. Familjen kommer att drabbas av 
en avgift på 500 000 kronor för att kommunen bestämt att bygga fler vägar i området.  

En förbundsjurist på Villaägarna menar att det är fel att enskilda fastighetsägare ska 
tvingas betala så stora belopp för gator som tillhör kommunen. Hon menar på att det finns 
familjer som på grund av kostnaderna till och med kan ha svårt att bo kvar i området samt att 
poängen, d.v.s. att de som bor närmast vinner mest på ett utbyggt vägnät och därmed ska 
betala för det, inte håller. 

Nacka är en kommun som växer konstant och kommunstyrelsens ordförande anser att det 
är rimligt att fastighetsägarna bör vara med och betala för den nytta de får då de även får ett 
nytt värde på sin fastighet. Han menar att sommarstugeägarna som får möjlighet att stycka av 
sin tomt erhåller en värdeökning på cirka tre miljoner kronor och framför då påståendet: ”är 
det då rimligt att hyresgäster i områden som t.ex. Fisksätra eller Orminge ska betala för 
utbyggnaden av vägarna i området med sommarstugorna?” 
 
Detta problem finns inte bara i Nacka. 37 av Sveriges 290 kommuner väljer att ta ut 
gatukostnadsavgifter från fastighetsägarna för utbyggnad av vägnätet och det har varit stora 
protester runtom i hela landet gällande tvisten. 

I Stockholm finns flera kranskommuner där många områden växer fram i ny bebyggelse. 
Enligt Villaägarna finns det en stor mängd hus som ligger ute till försäljning och i samband 
med det föreligger många olyckliga fall på Älgö, till största del för pensionärer och 
barnfamiljer. Kommunstyrelsens ordförande håller inte med. Han menar att kommunen är 
mycket generös med att ge anstånd, vilket därmed gör att invånarna inte ska behöva flytta från 
sina hus.62 

 

                                                
61 Nacka kommun, Att betala för gatukostnader, 
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/ekonomi/Sidor/gatukostnader.aspx Hämtad 2014-04-08 

62 P4 Radio Stockholm, Boende i Nacka rasar över gatukostnader, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5674806 Hämtad 2014-04-08 
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2.7 VA-anläggningsavgifter 

De allmänna VA-systemen, vilka fokus kommer att läggas på i detta arbete, regleras i LAV. 
Kommunen har i de flesta fall hand om den allmänna VA-försörjningen. I andra fall ligger 
ansvaret på regionala bolag, kommunförbund eller privatpersoner. Skyldigheten att bygga 
VA-anläggningar är inte knutna till detaljplanen, utan till en rad villkor. Ett villkor är att om 
VA-försörjningen måste ordnas i ett större sammanhang för befintlig eller blivande 
bebyggelse, ska kommunen ordna så att en allmän VA-anläggning upprättas, d.v.s. bestämma 
ett verksamhetsområde.63 Dock får anläggningen inte strida mot en detaljplans 
bestämmelser.64 Om kommunen inte fullgör sin skyldighet kan Länsstyrelsen ålägga 
kommunen att iordningställa anläggningen.65 

 

2.7.1 VA-taxa 
En kommuns VA-taxa kan bestå av två typer av avgifter som tas ut från fastighetsägarna; 
anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift, medan 
brukningsavgiften tas ut årligen. Den sistnämnda väljer vi dock att inte lägga fokus på i denna 
uppsats eftersom mäklaren inte har någon nytta av dem vid värdering av tomter.  

Dessa avgifter bygger på självkostnadsprincipen, d.v.s. att de inte får överstiga de 
kostnader som uppstår för byggnation samt drift, underhåll och förnyelse av VA-
anläggningen66. VA-taxan varierar relativt stort mellan olika kommuner.67  
 
  

                                                
63 Kalbro, Thomas och Lindgren, Eidar (2010), s.84 
64 11§ LAV 
65 51§ LAV 
66 Kalbro, Thomas och Lindgren, Eidar (2010), s. 87-88 

67 Danderyds kommun, Avgifter för vatten och avlopp, http://www.danderyd.se/Bygga-bo--miljo/Vatten-och-avlopp/Avgifter/  
Hämtad 2014-04-01 

Nacka kommun, Avgifter för vatten och avlopp 2014, 
http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/VA/AVGIFTER/Sidor/default.aspx Hämtad 2014-04-01  

Lidingö Stad, Lidingö Stads Författningssamling F43/2009, s.4, 
http://www.lidingo.se/download/18.4eb8520d1258d6e366080004888/1394471721481/F43-2009+%28VA-
taxa%29+Den+allm%C3%A4nna+vatten-+och+avloppsanl%C3%A4ggningen.pdf Hämtad 2014-04-01 
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Anläggningsavgiften för en obebyggd tomt kan vidare bestå av tre delavgifter68, 69, 70;  
 

• Servisavgift, som är genomsnittskostnaden för att anlägga s.k. servisledningar till 
förbindelsepunkten 

• Förbindelsepunktsavgift, vilken avgörs av den nytta fastigheten har av kommunens 
anordnande och upprätthållande av den/de förbindelsepunkter som tillgängliggör VA 
för fastigheten 

• Tomtyteavgift per kvadratmeter, vilket möjliggör utbyggnad av det lokala 
ledningsnätet 

 
Om tomten sedan bebyggs kan följande anläggningskostnader tillkomma; 

• Ytterligare tomtyteavgift per kvadratmeter, vilket möjliggör utbyggnad av det lokala 
ledningsnätet 
 

• Lägenhetsavgiften tas ut för varje bostadsenhet som finns på tomten och grundas på 
den nytta fastigheten har av tillgången till VA. Alternativt kan en s.k. våningsyteavgift 
per kvadratmeter för tillkommande ytor tas ut när fastigheten väl bebyggs, istället för 
lägenhetsavgift. Vilken typ av dessa avgifter som används varierar från kommun till 
kommun.71  
 

 

 

“Förbindelsepunkt är den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den allmänna 
anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar.”72 
 

 

Följande kostnader finns redovisade i tabell, se nästkommande sida. 
 

 

                                                
68 Nacka kommun, Frågor och svar om VA-taxa,  
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/va/avgifter/faq/Sidor/default.aspx?Question=1 Hämtad 2014-04-01 

69 Lidingö Stad, Lidingö Stads Författningssamling F43/2009, s. 4 
http://www.lidingo.se/download/18.4eb8520d1258d6e366080004888/1394471721481/F43-2009+%28VA-
taxa%29+Den+allm%C3%A4nna+vatten-+och+avloppsanl%C3%A4ggningen.pdf Hämtad 2014-04-01 

70 Danderyds kommun, Ny vatten- och avloppstaxa, s. 4 
http://www.danderyd.se/Global/Bygga,%20bo,%20milj%C3%B6/Vatten%20och%20avlopp/VA-
taxa2014.pdf?epslanguage=sv Hämtad 2014-04-01 
 

71 Danderyds kommun, Avgifter för vatten och avlopp, http://www.danderyd.se/Bygga-bo--miljo/Vatten-och-avlopp/Avgifter/ 
Hämtad 2014-04-01 

72 Nacka kommun, Va-taxan 2014 – Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, s .5, 
http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/regelverk/Documents/taxor_avgifter/va_taxa.pdf 
Hämtad 2014-04-01 
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2Mailkonveration med Lars Poulsen 2014-04-09, Lidingö Stad 

3Mailkonversation med Sofie Enander 2014-04-08, Danderyds kommun 

4Nacka kommun, VA-taxan 2014 – Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning s.6-7, 
http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/regelverk/Documents/taxor_avgifter/va_taxa.pdf 
Hämtad: 2014-04-01 

5Lidingö Stads Författningssamling F 43/2009 Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen s.3-4, 
http://www.lidingo.se/download/18.4eb8520d1258d6e366080004888/1394471721481/F43-2009+%28VA-
taxa%29+Den+allm%C3%A4nna+vatten-+och+avloppsanl%C3%A4ggningen.pdf Hämtad: 2014-04-01 

6VA-taxa för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 s.4, 
http://www.danderyd.se/Global/Bygga,%20bo,%20milj%C3%B6/Vatten%20och%20avlopp/VA-
taxa2014.pdf?epslanguage=sv	  Hämtad: 2014-04-01 
 
 
 
Obs! I tabellen utgår vi från att en förbindelsepunkt inte finns vid köp av tomten varför en 
sådan måste upprättas.73 Om tomten bebyggs har vi gjort antagandet att det är en 
bostadsfastighet som upprättas. 
                                                
73 Nacka kommun, Va-taxan 2014 – Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, s .5, 
http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/regelverk/Documents/taxor_avgifter/va_taxa.pdf 
Hämtad 2014-04-01 

 Nacka Lidingö Danderyd 
Gatukostnadsavgifter 280 000 – 340 000 

kr1 
Finns inga2 Finns inga3 

    
VA-taxa    
Anläggningsavgift    
     - Servisavgift 45 000 kr4 

19 013 kr5 
45 062 kr6 

     - 
Förbindelsepunktsavgift 

29 750 kr4 90 125 kr6 

    -  Tomtyteavgift per 
m2 

51,25 kr4 64 kr5 25,75 kr6 

Om tomten bebyggs    
     - Tomtyteavgift per 
m2 

51,25 kr4 -  

     - Lägenhetsavgift 41 625 kr4 55 500 kr + 55 500 
kr för varje 
ytterligare 200 m2 2 

 

     - Våningsyteavgift 
per m2 

- - 175,10 kr6 
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2.7.2 Kostnadsfördelning 
Kostnader och arbeten för allmänna anläggningar ingår i VA-verkets ansvar, medan det är 
fastighetsägarna som ansvarar för de kostnader och det arbete som uppstår i anslutning till 
VA-installationen. Individuella kostnader som tillkommer för anordning bekostas endast av 
den eller de fastigheter som har användning av anordningen, exempelvis anordning för 
pumpning av avloppsvatten.74  

 
 

2.8 Mäklarens upplysningsplikt 

Upplysningsplikten omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid överlåtelsen. Den gäller 
oavsett om uppgiften kan anses vara till fördel eller till nackdel för parten och den är inte 
begränsad till köprättsliga fel. Mäklaren ska verka för att säljaren lämnar uppgifter om 
objektet som kan antas vara av betydelse för en köpare.75 
 
Följande fall behandlar det aktuella ämnet som är hämtad från FMI:s tillsynsärenden76: 
 
“I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har mäklare X kritiserats för att ha 
marknadsfört en fastighet med en felaktig beskrivning i fråga om huruvida 
anslutningsavgiften för vatten och avlopp var betalad.” 
 
Sammanfattning av fallet: 
Säljaren företräddes i detta fall av en god man som hade talat om för mäklaren att VA var 
framdraget till tomtgränsen och att vattnet från den egna brunnen fungerade. Den gode 
mannen visste dock inte om det fanns avloppsbrunn på fastigheten, dock visste han att det 
fanns ett inbetalningskvitto till kommunen på en anslutningsavgift som troligen var betald. 
Mäklaren sa att han skulle ta reda på alla uppgifter han behövde inför kommande 
annonsering, då det fanns särskilda skäl att kontrollera vad som gällde angående 
anslutningsavgiften hos kommunen. 

Mäklaren tog reda på att anslutningsavgiften för avlopp var betald. Efter detta skickade 
mäklaren en fastighetsbeskrivning till säljarens gode man med uppmaningen att titta igenom 
beskrivningen och kontrollera så att informationen stämde. Säljarens företrädare utgick ifrån 
att den var korrekt eftersom mäklaren hade tagit reda på all fakta som behövdes. 

Vid ett senare tillfälle framkom det, efter att mäklaren då hade varit i kontakt med 
kommunen, att den betalda anslutningsavgiften för VA endast avsåg avlopp. Enligt 
överlåtelseavtalet var allt korrekt angivet, d.v.s. att kommunalt/enskilt sommarvatten fanns 
men att avlopp saknades. I beskrivningen stod dock att det fanns enskilt vatten idag men att 
kommunalt VA fanns vid tomtgräns med anslutningsavgiften betald. Anslutningsavgiften för 

                                                
74 Nacka kommun, ABVA 2010 – information till fastighetsägare om Nacka kommuns allmänna vatten- och tjänster, s. 4, 
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/va/Documents/ABVA2010_informationtillfastighetsagare.pdf Hämtad 2014-04-01 

75 Fastighetsmäklarinspektionen, Rådgivnings- och upplysningsskyldigheten, http://www.fmi.se/default.aspx?id=8327 
Hämtad 2014-05-02 

76 Fastighetsmäklarinspektionen, Årsbok 2012 Fastighetsmäklarinspektionens tillsynsärenden, s. 371-374,  
Fall 2012-10-24:19 http://www.fmi.se/Sve/Filer/%C3%85rsbok%202012.pdf Hämtad 2014-05-02 



 

22 
 

avlopp var betald men inte avgiften för vatten. Mäklaren rekommenderade säljaren att betala 
denna kostnad till köparen. 
 
FMI:s bedömning 
Enligt FML ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 
fastighetsmäklarsed. (8 § FML). Mäklaren ska även tillhandahålla en objektsbeskrivning till 
en tilltänkt köpare (18 § FML), vilken ska innehålla uppgifter som är knutna till fastigheten, 
exempelvis vilka servitut eller rättigheter som belastar den.  

I detta fall är uppgiften, att anslutningsavgiften för kommunalt vatten är betald, felaktig. 
Dock är uppgifter som denna inte obligatoriska att ha med i beskrivningen, men det framhålls 
att om denna uppgift finns med, ska den vara korrekt. Vanligtvis hämtar mäklaren dessa 
uppgifter från säljaren, som ansvarar för att de stämmer, och kan förlita sig på dessa uppgifter. 
Dock måste mäklaren själv kontrollera uppgifterna om han/hon har skäl att misstänka att de är 
inkorrekta, då själva upplysningsplikten till köparen träder in. 
 
Mäklaren ansåg sig inte behöva kontrollera uppgiften om VA-avgifterna var betalda eller inte, 
men eftersom säljaren företräddes av en god man förelåg, enligt FMI, skyldighet för mäklaren 
att kontrollera av säljaren lämnade uppgifter. Genom att underlåta sin skyldighet har mäklaren 
brutit mot god fastighetsmäklarsed och denna förseelse motiverar en varning. Det handlade 
även i detta fall om att mäklarjournalen var bristfällig, vilket leder till samma slutsats. 

 

2.9 Mäklarens relation till detaljplanen 

Som mäklare är det viktigt att ha kontakt med aktuell kommun då det är den myndighet som 
tillhandahar detaljplaner med information kring det område den aktuella fastigheten som ska 
säljas ligger i. I detaljplanen är det viktigt att undersöka om planer på förändrad 
markanvändning finns, vilket togs upp tidigare i denna uppsats. Vidare ska det i detaljplanen 
också kontrolleras om det finns några restriktioner gällande mark och byggnader för den 
aktuella fastigheten. Restriktioner, vilka kan göra att fastighetsägarna inte kan bebygga 
tomten som önskat, leder också till ett reducerat värde. I detaljplanen går bl.a. att utläsa vilken 
byggrätt fastigheten innehar, tillåtet antal våningar, tillåten högsta byggnadshöjd, minsta 
tillåtna tomtstorlek m.m. Även angivande av huruvida tomten är avstyckningsbar eller inte 
kan framgå i detaljplanen.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
77 Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008), s. 25 
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3. Empiri 
Följande avsnitt är framtaget genom intervjuer med ett antal fastighetsmäklare verksamma 
inom olika mäklarfirmor i Stockholmsområdet. 
 
3.1 Värderingsmetoder 
 
Lidingö 
När det gäller metoder för värdering av tomter har de flesta mäklare gemensamt att de 
använder samma typ av metod – ortsprismetoden.78 Denna metod innebär att mäklarna jobbar 
lokalt och har kommunens område som utgångspunkt.79  

Grunden är att utgå från marknadsvärdet på befintliga fastigheter i området och därefter 
vävs faktorer som VA-anläggningsavgifter, service m.m. in i värderingen. Även detaljplanen 
spelar en stor roll i sammanhanget rörande hur stort du maximalt får lov att bygga, d.v.s. hur 
stor byggrätten är.80  

Det lite speciella med tomter är att köparen inte bara förvärvar en tomt, utan förvärvet 
innefattar en produkt med ett hus. I faktisk mening ska det byggas ett hus på tomten och 
därmed ska tomten ses som ett köp av en produkt med ett hus. Det kan i många fall vara svårt 
att veta vad huset, som tomten kommer att bebyggas med, kommer att resultera i för slutpris i 
området på den aktuella marknaden. Ett tillvägagångssätt är då att räkna baklänges. Ett 
exempel på detta är att om du i ett visst område kan få åtta miljoner kronor för en fastighet, 
och du får en offert från en husleverantör på fyra miljoner kronor, leder detta till att du kan 
betala högst fyra miljoner kronor för tomten för att inte gå med förlust.81 

Ortsprismetoden kan dock i vissa fall vara svår att förlita sig på p.g.a. att det kan finnas 
gåvor inkluderade som förändrar genomsnittspriset. En kompletterande metod kan vara den 
s.k. kyrktornsprincipen, d.v.s. att mäklaren värderar objekt inom ett avstånd som denne kan 
se. Förr var det nämligen stor skillnad i pris bara inom ett kvarter. 
 
Utöver ortsprismetoden är tomtens utseende viktigt, d.v.s. dess beskaffenhet.82 På Lidingö är 
det vanligt att marken består av berg, varför sprängning kan bli nödvändigt för att möjliggöra 
bebyggande av tomten. I eftertraktade områden vill många kunna utnyttja hela byggrätten, 
genom att bygga ut en källare, vilket medför sprängningskostnader.83 Även planhet, huruvida 
berg finns i marken eller om pålning krävs, alternativt att tomten är sluttande etc. har 
betydelse för värderingen.  

Utöver nämnda faktorer har det betydelse om el och/eller kommunalt VA är betalt. Här 
föreligger en stor rädsla hos kunden då han/hon inte vet hur mycket dessa arbeten kan komma 
att kosta. Sprängning medför många gånger i slutänden mycket höga kostnader.84 
 
 
 
                                                
78 Intervju 1, Intervju 2 samt Intervju 3 
79 Intervju 1 
80 Intervju 2 
81 Intervju 1 
82 Intervju 2 & Intervju 3 
83 Intervju 2 
84 Intervju 3 
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Nacka 
Även i Nacka kommun används ortsprismetoden som värderingsmetod för alla slags tomter, 
d.v.s. mäklarna använder statistik från sålda tomter i området.85 
 
Danderyd 
Likaså i Danderyd används ovannämnd metod.86  

Mäklaren kontrollerar de senast sålda lagfarna tomterna, vilka baseras på de senaste 
köpeskillingarna med hjälp av olika datasystem.  

Eftersom Danderyd är en relativt liten kommun finns ganska få objekt ute till försäljning 
genom ett fåtal aktörer. På grund av det får mäklaren kontakt med spekulanter på andra 
visningar som tidigare varit aktiva i budgivningar på tomter. I och med detta får mäklaren bra 
kontroll på vad de senaste försäljningarna har haft för slutpris, vilket dessutom enkelt kan 
kompletteras genom att samtala med sina kollegor.  

Utöver ortsprismetoden krävs många gånger en fingertoppskänsla om i vilken riktning 
marknaden är på väg. På dagens marknad är priserna på väg uppåt med cirka 5-10%, vilket är 
viktigt att ta med i beräkningen eftersom de lagfarna försäljningarna oftast kan vara tre till 
fyra månader gamla.87 
 

3.1.1 Detaljplanens betydelse vid värdering av tomter 

Lidingö 
Lidingö skiljer sig från andra Stockholmskommuner då där finns mycket grönområden. 
Kommunen har i vissa områden valt att bevara dessa, vilket leder till en avsaknad av 
exploateringsområden. De tomter som säljs i kommunen är i princip uteslutande avstyckade, 
vilka dessutom blir färre och färre till antalet. Därtill blir de också mer och mer svårbebyggda 
då det kan röra sig om smala tomter alternativt att gaveln tvingas att ligga mot gatan. Att ha 
gaveln på detta sätt innebär att tomten påverkas negativt eftersom majoriteten vill ha 
långsidan mot gatan, vilket gör att värdet sjunker. De tomter som har varit i någons besittning 
under en lång tidsperiod kan istället utgöra jättefina tomter jämfört med de avstyckningar som 
görs idag.  

Området Hersby är det mest attraktiva området på Lidingö och idag kan du där få upp till 
sex miljoner kronor per tomt. Inom Hersby fanns en gammal detaljplan för den ursprungliga 
fastigheten, vilken kom att styckas av mer och mer med tiden.88 Den äldre detaljplanen tillät 
fastighetsägare att ha en grindstuga på sin fastighet och eftersom bestämmelsen finns kvar än 
idag är detta något som många fastighetsägare utnyttjar. 89 Då får du alltså ha garage, hus och 
grindstuga på en och samma tomt.90  

Ett ändamål med grindstuga är att fastighetsägaren ska kunna hyra ut den extra bostaden, 
vilket kan generera upp till 10 000 kronor per månad i hyra, vilket därmed är mycket lönsamt. 
Grindstugan får uppföras på prickad mark, vilket innebär att den kan byggas långt ifrån 
huvudbyggnaden. På så sätt kan fastighetsägarna “vara relativt privata” på sin tomt. En annan 
fördel med grindstuga tas upp i följande exempel;  

                                                
85 Intervju 4 & Intervju 5 
86 Intervju 6 & Intervju 7 
87 Intervju 6 
88 Intervju 1 
89 Intervju 1, Intervju 2 samt Intervju 3 
90 Intervju 3 
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Detaljplanen ger i fall som dessa, möjlighet att få ha två kök per hus, vilket styr hur 
många som kan bo på fastigheten. För att få bilda bostadsrätt krävs tre enheter. Om 
byggnaden då är försedd med två kök, och möjlighet till grindstuga ges genom detaljplanen, 
kan tre enheter innehas, vilket leder till att bostadsrätt kan bildas. Denna möjlighet är något 
som påverkar tomternas värde väldigt mycket. Den som köper tomten kan bygga tre enheter 
och bilda bostadsrätter genom att ta lån genom föreningen. Därefter kan fastighetsägaren sälja 
alla enheter för cirka sex miljoner kronor styck, vilket resulterar i cirka 25 miljoner kronor, 
inklusive lån, till föreningen. En nackdel är att det är dyrt att bygga, men å andra sidan är det 
väldigt lätt att få tillbaka pengarna som lagts ner på byggnationen vid försäljningen.91 
 
Detaljplanen är det dokument som bl.a. styr byggrätten, vilket tidigare nämnts. En tomt som 
befinner sig inom en detaljplan som tillåter avstyckning, och en förrättning möjliggjort 
avstyckning efter ansökan, kan leda till en inkomst på fyra miljoner kronor för 
fastighetsägaren om denne säljer styckningslotten.92 

En nackdel med att detaljplanen styr är dock att köparna sällan får klara besked vad som 
får göras på tomten som ligger inom planen. Kommunen kan inte ge besked “på rak arm” 
huruvida de godkänner en specifik byggnation eller inte, vilket leder till en osäkerhet bland 
spekulanterna eftersom de då inte vet vad de får bygga på tomten som de funderar på att köpa. 
Därför är byggrätten många gånger avgörande för köpet.93 
 
Om en fastighet är bebyggd med ett någorlunda fallfärdigt hus, vilket dessutom är beläget så 
att avstyckning förhindras, kan det i vissa fall vara lönsamt att köpa mark från 
grannfastigheten och därefter riva den befintliga byggnaden. Idag finns, som nämnt, väldigt få 
tomter på Lidingö och därför kan det ha stor betydelse vilken minsta tomtstorlek detaljplanen 
anger.  

Om tomten saknar exempelvis 100 m2 för att få genomgå en avstyckning kan det vara värt 
att reglera in 100 m2 från grannfastigheten och på så vis möjliggöra nämnd åtgärd. Att sälja 
dessa två mindre tomter, vilka åstadkoms genom avstyckningen, genererar i denna situation 
mer pengar än vad försäljningen av den stora ursprungliga tomten, bebyggd med ett “ruckel”, 
hade gjort.94 
 
Detaljplanen bestämmer även hur infrastrukturen ser ut eller kommer att se ut, vilket har stor 
betydelse för områdets värde. Därför tas hänsyn till infrastruktur, i form av bl.a. dagis, 
kommunikationer och mataffärer, vid värderingen.95 
 
Naturligtvis har också själva storleken på tomten viss betydelse vid värderingen, men det 
finns inte någon statistisk skillnad då köparna inte är intresserade av storleken i sig. Ofta säljs 
radhus för dyrare priser än villor där samma sak gäller för tomter, dock med ett undantag – de 
flesta planer regleras med andel av tomtens storlek i byggyta. Oftast anges en femtedel av 
tomtens yta som maximal byggyta96, men med ett krav på maximalt 200 m2 i areal, varför 
man därmed inte använder ”kvadratmeterprismetoden”.97 Om önskan att bygga ett stort hus 

                                                
91 Intervju 1 
92 Intervju 2 
93 Intervju 1 
94 Intervju 2 & Intervju 3 
95 Intervju 2 
96 Intervju 1 
97 Intervju 3 
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föreligger krävs alltså en stor tomt.98 Dock vill köparna i de flesta fall inte ha så stora tomter, 
utan de värderar tomtens form högre. Om tomten är långsmal måste huset placeras på längden 
vilket inte är lika trevligt, eftersom de flesta föredrar ett hus med en bra entré.99 
Nacka 
Gemensamt för alla de mäklare vi intervjuat är att de anser att detaljplanen har betydelse, och 
ofta även är avgörande, vid värdering av tomter.100  

En av Nackamäklarna gav ett exempel identiskt med fallet ovan, vilket påvisar att en 
försäljning av två mindre styckningslotter genererar betydligt mer pengar än försäljning av en 
större, icke avstyckningsbar tomt.  
 
Det är även i Nacka kommun mycket vanligt att ytor regleras in från granntomten för att 
möjliggöra avstyckning på sin egen tomt. Enligt tidigare exempel löses 100 m2 från grannen in 
vilket görs i samband med att skissen skickas in till lantmätaren, som bedömer om 
avstyckningen är lämplig. 
 
Kvadratmeterprismetoden är inget som mäklarna i Nacka heller använder sig av. Detta 
exemplifieras med att en tomt som är 1 000 m2 stor kan säljas för exakt samma pris som en 
tomt med 1 200 m2 stor yta. De extra kvadratmetrarna spelar således ingen roll, utan det 
viktigaste är själva byggrätten101 och läget102. Exempelvis är en tomt på 1 200 m2 i österläge 
mindre värd än en tomt på 900 m2 i västerläge, alltså spelar antalet kvadratmetrar inte in till 
någon större del vid värderingen av tomter.103 
 
Danderyd 
Detaljplanen har, precis som på Lidingö och i Nacka, en avgörande roll vid värderingen av 
tomter i Danderyds kommun.104 

Precis som vid småhus och bostadsrätter styrs tomters värde av deras läge, men också av 
hur stor byggrätten är. För att köpare ska vara villiga att betala mycket för en tomt krävs att 
den har generösa byggrätter,105 eftersom ju mer generösa byggrätter, desto högre pris.106 En 
byggrätt uppgår i Danderyd till mellan en femtedel och en tiondel av tomtytan, precis som i 
Lidingö kommun, där en femtedel ses som generöst. Detta leder således till att små tomter 
besitter mindre byggrätter. 

Ibland förekommer inskränkningar i detaljplaner, vilka kan tillkomma efter en 
avstyckning. Inskränkningarna gäller då de nya, avstyckade tomterna för vilka en ny 
detaljplan upprättats. Detta innebär att det kan förekomma olika detaljplaner inom samma 
kvarter eftersom kommunen beslutat att införa begränsningar enbart för den nya tomten, d.v.s. 
i den nya detaljplanen (se nedanstående bild). Begränsningen skulle exempelvis kunna 
innebära en maximal husstorlek, vilket kommunen många gånger vill reglera.107 
 

                                                
98 Intervju 1 
99 Intervju 3 
100 Intervju 1, Intervju 2, Intervju 3, Intervju 4, Intervju 5, Intervju 6 samt Intervju 7 
101 Intervju 4 
102 Intervju 5 
103 Intervju 4 
104 Intervju 6 & Intervju 7 
105 Intervju 7 
106 Intervju 6 
107 Intervju 7 
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Bilden visar att det ursprungligen finns en detaljplan för samtliga tomter inom området (gul 
markering). Det upprättas en ny detaljplan för enbart en av tomterna (limegrön) p.g.a. 
avstyckningen. Den ursprungliga detaljplanen fortsätter dock att gälla för de fem övriga 
fastigheterna, förutsatt att inga ändringar utförs även på dem (röd markering). 
 
 
Liksom Lidingö- och Nackamäklarna använder inte Danderydsmäklarna 
kvadratmeterprismetoden vid tomtvärdering. Självklart har tomtens storlek en viss betydelse 
för dess värde, men vad som är avgörande vid försäljningen av en tomt styrs av helt andra 
faktorer än antalet kvadratmeter.108 Idag är det främst byggrätter och läget som påverkar 
värdet och om tomten då är 840 m2 eller 860 m2 stor gör ingen större skillnad.109 
 

                                                
108 Intervju 6 
109 Intervju 7 
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3.2 Värdepåverkande faktorer 
 
Lidingö 
Begreppet ”läge, läge, läge” är mycket välkänt gällande värdepåverkande faktorer.110 En del 
mäklare menar att värdet generellt sett styrs mest av solläget, men även planhet på tomten har 
betydelse. En plan tomt är oftast lättbyggd.  

Frågor som kan ställas vid köp av en sluttningstomt är – går det att uppföra ett 
suterränghus? Finns berg i marken? Har tomten kvällssol om huset hamnar i en svacka? Den 
optimala tomten är kvadratisk med gräsmatta och sjöutsikt.111 Omgivningen kan ha betydelse 
såväl om tomten är inklämd som om den har en fin utsikt.112  

En nackdel värdemässigt kan dock vara om grannen får uppföra någonting på sin tomt 
som har en betydande påverkan på omgivningen, exempelvis en byggnad. Om detta inträffar 
kan det leda till att värdet på din fastighet sjunker då utsikten skyms.113 Exempelvis har en 
tomt som var svårbyggd, men hade vacker utsikt över Stockholms innerstad, sålts för 7,5 
miljoner kronor. En sämre faktor kan alltså vägas upp av en riktigt bra. Att folk gärna lägger 
ner pengar på arkitektritade hus på pelare, vilket krävs på de många bergiga, sluttande 
tomterna, är en fördel på just Lidingö.  
 
Som sagt är läget inom kommunen viktigt (mikroläget), men också “läget inom lägena” är 
betydande för värdet. Med detta menas att det inom ett statusområde finns både “bättre” och 
“sämre” områden.114 

Många gånger är dock den stora påverkan gällande läget närhet till stadskärnan – ju 
närmare denna desto mer attraktivt. Denna faktor är dessutom högre just nu när Lidingöbanan 
renoveras och det blir svårare att ta sig till öns södra delar.115 Att köpa en tomt belägen nära 
Lidingöbron är därför dyrare än att köpa en tomt längre in på ön.116 Givetvis finns också 
nackdelar med att en tomt ligger närmare Lidingöbron/Stockholms stad eftersom den då också 
ligger närmare vägar och trafik, vilket innebär en stökigare miljö.117 En tomt belägen i ett 
område som inte ligger alltför långt ifrån stadskärnan, men samtidigt har mycket natur 
omkring sig, är därmed mycket attraktivt. 
 
I slutänden beror dock värdet på vad den enskilde spekulanten har för preferenser – alla 
värderar olika. Exempelvis kan en person värdera närheten till skärgård och båtar högre än 
närhet till stadskärnan, varför denne väljer att bosätta sig i exempelvis området Gåshaga.118 
 
Nacka 
I Nacka kommun är, enligt en mäklare, den största värdepåverkande faktorn byggrätten. Det 
finns i dagsläget två typer av tomter. Den ena typen kallas för villatomter, vilka besitter en 
byggrätt som tillåter en normalstor villa och möjlighet att ansluta tomten till kommunalt VA. 
Den andra typen är fritidshustomter, vilka har en mer begränsad byggrätt, där maximalt 75 m2 
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i ett plan får byggas. Dessutom finns ingen möjlighet att ansluta denna typ av tomt till 
kommunalt VA. Denna typ av tomter blir mindre värda, men kan vara fördelaktiga för de 
spekulanter som önskar ha en fritidsbostad men som kan nöja sig med en tomt utan 
kommunalt VA. 

En annan negativt påverkande faktor är om tomten ligger nära störande trafik, precis som 
på Lidingö. Om tomten ligger nära Värmdöleden, som leds rakt genom kommunen, påverkar 
det värdet negativt, men, liksom på Lidingö, finns det även positiva värdepåverkande faktorer 
som kan väga upp, exempelvis sjöutsikt.119 Vidare är en tomt också mer attraktiv om den är 
belägen närmare stadskärnan.120 I de fall där tomten ligger närmare stadskärnan är också 
acceptansen för störande trafik högre.121 
 
En annan mäklare menar att just läget är den faktor som påverkar värdet mest. Mäklaren 
redogjorde för ett exempel som lydde följande: generellt sett sätts en startpunkt på Stureplan 
från vilken ett snöre sedan dras i riktning mot, och förbi, Nacka. Resultatet blir att ju längre 
snöret blir, desto mindre blir tomten värd. 
Utöver det är tomtens beskaffenhet betydande, t.ex. om den är plan eller om sprängning 
krävs.122 
 
Tomter som ligger längre ut i Nacka kan dock i vissa fall betinga samma värde som en tomt 
närmare stadskärnan.123 Det beror, även i denna kommun, på området inom kommunen, 
vilket exempelvis har att göra med status. Förutsättningen att tomten inte har sjöutsikt, men 
däremot närhet till stadskärnan, gör att slutpriset blir väldigt högt.124 
 
Danderyd 
En avgörande faktor för värdet är minsta tillåtna tomtstorlek i området, vilket framgår i 
detaljplanen. Om minsta tomtstorlek inom planen ligger på 1 000 m2, skulle en tomt på  
1 800 m2 inte gå att stycka av p.g.a. att styckningslotterna då skulle komma att bli för små. 
Detta gör att dess värde blir betydligt mycket lägre än en tomt på 2 000 m2, trots att det i detta 
fall endast skiljer 200 m2 på de både tomterna.  

En annan värdepåverkande faktor är, som tidigare mäklare också sagt, tillåten storlek på 
byggnaden. 
 
En tomt belägen närmare stadskärnan kan både vara positivt och negativt då läget är bättre 
geografiskt sett, men det kan faktiskt också innebära närhet till trafikbelagda E18. I detta 
hänseende är ett läge i utkanten av Danderyd bättre. Köparna har oftast två bilar och tycker att 
platsen där deras barn ska växa upp ska vara mer idyllisk och lämplig, varför ett läge i 
utkanten är att föredra. Läget på själva tomten styr priset mer än om det är centralt eller inte. 
Det mest optimala skulle vara om tomten låg fem minuter från tunnelbana med utsikt mot 
vattnet och inte stördes av buller.125 
 
Det handlar alltså även i denna kommun, i likhet med Lidingö, om “läget inom lägena”. 
Snittet är dyrare i Djursholm, men inom Djursholm är tomterna dyrare om de ligger närmare 
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vattnet. Det sämsta objektet i Djursholm kan kosta lika mycket som ett objekt i andra delar av 
Danderyd. 

En nackdel för tomter som ligger nära tunnelbanor är att det i dessa områden inte kan 
installeras bergvärme p.g.a. att borrning djupt ner i marken måste ske. I och med att denna 
begränsning belastar dessa tomter, påverkas deras värde negativt.126 
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3.3 Avstyckning 
 
Lidingö 
En styckningsbar tomt är mycket mer värd än en icke avstyckningsbar, precis som att två 
styckningslotter är nästintill dubbelt så mycket värda tillsammans som styckningsfastigheten 
var för sig själv. Köparen kommer ju att kunna tjäna mycket pengar på att stycka av 
fastigheten efter inköpet och därefter sälja styckningslotten till nästan samma summa som 
inköpspriset på styckningsfastigheten.127 Att kolla upp huruvida tomten är avstyckningsbar 
eller inte är alltid det första mäklaren gör, eftersom en avstyckning, som nämnt, genererar 
mycket mer pengar för säljaren. En tomt på 2 000 m2 betingar ett värde, men om den går att 
stycka av kan de båda styckningslotterna var för sig betinga nästan samma värde som 
styckningsfastigheten ensam. 
 
Ett exempel på detta är att styckningsfastigheten är värd sex miljoner kronor, medan de 
avstyckade delarna var och en för sig kommer att bli värda 4,5 miljoner kronor. En försäljning 
efter avstyckning genererar i detta fall alltså nio miljoner kronor, förutsatt att båda 
styckningslotterna säljs.128 
 
Om avstyckning sker finns ju dessutom alternativet kvar för den köpare som önskar ha en  
2 000 m2 stor tomt att köpa båda lotterna. Budgivningen blir bra efter en avstyckning i och 
med att både de som enbart vill ha en av styckningslotterna och de som vill ha båda lotterna 
lägger bud. Genom att ha betydligt fler potentiella budgivare ökar också möjligheten till ett 
högre slutpris.129 

En negativ aspekt på att inte genomföra avstyckningen innan försäljning är att 
spekulanterna inte alltid riktigt kan förstå om tomten är avstyckningsbar eller inte och då blir 
oroliga. Oro är något som aldrig genererar ett högt försäljningspris och därför kan det vara bra 
att rekommendera säljaren att stycka av tomten och sälja de båda styckningslotterna. Säljaren 
tjänar mer på detta förfarande samtidigt som att spekulanterna slipper att oroa sig. Ur säljarens 
perspektiv är det även mycket fördelaktigt att stycka av tomten om de vill behålla den ena 
styckningslotten, medan den andra säljs. Detta eftersom styckningslotten många gånger 
genererar mycket pengar. Nackdelen med detta alternativ är att om säljaren inte bebygger sin 
tomt innan försäljningen av den andra delen så kan även här uppstå oklarheter och oro för 
spekulanterna. Oron grundas då i att de inte vet vad som ska komma att byggas på 
stamfastigheten och därför är det lämpligt att tydligt visa med ritningar och tomtavgränsning 
vad som komma skall redan under visningen.130 

I samband med avstyckning har det också en stor betydelse om du kan få göra en 
fastighetsreglering genom att köpa exempelvis 200 m2 från grannen som därmed ersätts med 
t.ex. 500 000 kronor. Detta gör att tomten blir avstyckningsbar vilket i sin tur har stor 
betydelse för den tillträdande fastigheten.131 
 
  

                                                
127 Intervju 2 
128 Intervju 1 
129 Intervju 1 & Intervju 3 
130 Intervju 3 
131 Intervju 2 



 

32 
 

Nacka 
Båda mäklarna i Nacka är också överens om att värdet på två styckningslotter överstiger 
värdet på styckningsfastigheten innan den styckades av, identiskt med exemplet ovan.132 
Förrättningskostnaderna spelar generellt sett ingen större roll i Nackaområdet eftersom 
priserna på tomter där är relativt höga. En billig tomt är värd runt 2,5 miljoner kronor, vilket 
kan jämföras med 50 000-60 000 kronor som en förrättning kostar. Dessa kostnader utgör 
alltså bara en liten del av det hela och är således ingenting som skulle påverka intresset för 
avstyckning negativt.133 
 
Danderyd 
Liksom mäklarna på Lidingö och i Nacka kommun anser de att det alltid är en bra affär att 
stycka av en tomt om möjligheten finns, vilket mäklarna rekommenderar säljaren att göra.134 
Rent emotionellt kan det vara jobbigt för säljaren om denne tänkt behålla stamfastigheten och 
avstyckningen resulterar i att han/hon inte längre vill bo kvar. Detta måste hänsyn också tas 
till innan en avstyckning genomförs.  
       Det finns de som är emot förtätningar av områden och vill behålla trädgårdsstaden som 
den är idag och därför säljer tomten utan att stycka av, trots att möjligheten finns. Dock är det 
enbart de själva som förlorar på detta agerande eftersom köparen av tomten förmodligen 
kommer att stycka av den ändå och därav göra en riktigt bra affär. På grund av detta 
rekommenderar mäklaren, som sagt, alltid säljaren att stycka av om möjligheten finns. 

Även i Danderyd kommun är ett vanligt tillvägagångssätt, om det saknas några hundra 
kvadratmeter för att möjliggöra avstyckning av sin egen fastighet, att komma överens med 
grannen om att reglera in den fordrade arealen från dennes fastighet till sin egen.  
Därefter delas vinsten vid försäljningen mellan båda parter utefter vad som är skäligt och 
rättvist.  

Bestämmelserna om minsta tomtstorlek finns i detaljplanerna för att förhindra att det blir 
för många tomter inom ett och samma område. Med för många tomter inom ett område 
belastas vägarna i en alltför hög grad eftersom vägar, och annan infrastruktur, är upplagda 
efter ett visst antal fastigheter och från dem medförande förslitning. Om detaljplanens 
bestämmelser i detta hänseende kringgås, exempelvis genom fastighetsreglering, leder det till 
en större negativ miljöpåverkan samtidigt som det blir väldigt stora 
infrastrukturförändringar.135 
 
Lantmäteriet 
När det gäller avstyckning finns ingen generell bild för tillvägagångssätt, bedömning och 
kostnader. Vad en genomsnittlig avstyckning kan kosta varierar från fall till fall, men 
lantmätare rekommenderas att utgå från 30 000 kronor. Kostnaderna beror också på vilka 
avvikelser som kan förekomma, men för att ge ett intervall ligger kostnaderna på 30 000 
kronor ± 4 000 kronor. Ytterligare en stor betydelse för kostnaderna har ett samband med 
plan- och bestämmelseförhållanden. Omkring stora tätorter och nära vatten är kostnaderna 
betydligt högre och detsamma gäller om det förekommer fler prövningar och samråd vid 
förrättningen. Lantmäteriet genomgår just nu en generationsväxling vilket också har 
betydelse. Många kontor har idag en yngre och mer oerfaren personal vilket gör att 
tidsåtgången per avstyckning ökar en del, och därmed också kostnaderna. 
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Vid en avstyckning kan ibland en fastighetsreglering krävas för att överhuvudtaget kunna 
genomföra avstyckningen. Det är också möjligt att utföra både fastighetsreglering och 
avstyckning i en och samma förrättning. Ett alternativ är att utföra fastighetsregleringen först, 
innan avstyckning, för att sedan utöka styckningsfastigheten. Dock har detaljplanen en stor 
betydelse då den reglerar huruvida dessa åtgärder går att genomföra eller inte. För det första, 
är det möjligt att kunna utöka fastigheten till en viss areal? Finns det exempelvis en 
tomtindelning som styr? Vilka samråd och prövningar behöver ske? Det finns alltså en rad 
frågor som måste besvaras för att kunna genomföra en fastighetsreglering och avstyckning, 
där verkligheten är mer komplicerade än teorin. Att tvinga en annan fastighetsägare till 
fastighetsreglering kan i vissa fall vara möjligt, men inte alltid. För att möjliggöra det ska först 
en ansökan prövas där ovannämnda faktorer avgör.136 
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3.4 Gatukostnads- och VA-anläggningsavgifter 

Lidingö 
Gatukostnader förekommer främst i nyexploaterade områden. I äldre områden är det ovanligt 
att sådana kostnader uppkommer, varför det på Lidingö inte är vanligt.137 
Intresset för tomter där VA-anläggningsavgifter inte är betalda är inte lägre än för fastigheter 
där samma kostnader redan är betalda. Detta i och med att spekulanterna gör en budget inför 
sitt tomtköp, samt att de vet vilket hus de ska bygga, och därefter kontrollerar om dessa 
kostnader är betalda inte. Om de inte är betalda så är det en kostnad de måste ta med i 
beräkningen. 

Dock är det stor skillnad beroende på om det finns möjlighet till kommunalt vatten och 
avlopp eller inte eftersom det alltid är en osäkerhetsfaktor i en egen anläggning; en 
trekammarbrunn, som är en egenborrad brunn, kanske inte ens går att anlägga om tomten 
ligger nära grannens infiltrationsbädd eftersom man då inte får göra en borrad brunn. Om 
möjlighet till kommunalt vatten finns så vet spekulanterna att de kan få VA anslutet, varför 
osäkerhetsfaktorn då inte existerar i detta hänseende. Tomter utan kommunalt VA är en 
osäkerhet och då är följaktligen intresset för tomten lägre ute på marknaden. Om kostnaderna 
för VA inte är betalda så tar man 150 000-200 000 kronor mindre för tomten, därmed är det 
en transparent kostnad. 138 

En annan mäklare påstår däremot att säljaren får ut ett högre försäljningspris om 
kostnaderna är betalda eftersom det då inte finns några frågetecken. Många mäklare uttryckte 
följande: ”du får aldrig betalt för oro”.  Genom att som säljare inte betala kostnaderna innan 
försäljningen, blir det ytterligare en sak för köparen att ta med i beräkningen, vilket grundar 
sig i uttrycket att oro aldrig ger betalt. Det är alltid bra om säljaren betalar för det och därmed 
också får mer betalt för tomten. Det blir alltså ett avskräckt beteende om de inte är betalda.  

Däremot skiljde sig mäklarnas åsikter åt på en del punkter.139 En tredje mäklare på 
Lidingö säger samma sak som den senaste mäklaren, med invändningen att det inte syns något 
avskräckt beteende eftersom det skrivs i annonsen att VA-kostnader tillkommer. Ibland kan 
dock säljaren stå för kostnaderna i alla fall.  

Problem kan dock uppstå om gatukostnader tillkommer efter att köpet gått igenom, utan 
att köparen visste om att de skulle tillkomma. Denna situation kan uppstå om bostadsområdet 
inte var helt färdigställt vid köparens inflytt. Situationen kan då bli sådan att säljaren kan 
behöva betala kostnaderna i efterhand, trots att köparen tillträtt.140 
 
Lidingö Stad 
LAV reglerar hur och vad kommunen får ta betalt för och vad de ska tillhandahålla. Utöver 
lagen har varje kommun upprättat ett dokument, “Allmänna bestämmelser för användande av 
vatten- och avloppsanläggning” (ABVA), som skiljer sig från kommun till kommun beroende 
på innehåll som tas betalt för. Lidingö stad har avgifter för t.ex. nedtagning och uppsättning 
av vattenmätare, hyra av ståndrörsmätare m.m. Andra kommuner har liknande och i vissa fall 
fler avgifter.141 
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Nacka 
Precis som på Lidingö justeras tomtpriset utefter om VA-anläggningsavgifter är betalda eller 
ej. Detsamma gäller för gatukostnadsavgifterna i Nacka. Kostnaden är fullständigt 
transparent, d.v.s. om den inte är betald så kommer det exakta beloppet att dras av på 
tomtpriset.  

Gällande efterfrågan på tomter har det ingen betydelse om avgifterna är betalda eller inte 
just eftersom kostnaderna är helt transparenta. Det förekommer alltså inte ett avskräckt 
beteende om kostnaderna inte är betalda.  

Om mäklaren inte har kontrollerat dessa uppgifter måste han/hon meddela spekulanterna 
om att sådana kostnader kan tillkomma. Dock är mäklaren inte skyldig att redovisa exakt hur 
stora kostnaderna är. Trots detta kontrollerar många mäklare kostnaderna ändå, dels för att 
inte verka okunniga framför kunden, men också för att bespara alla tid eftersom spekulanterna 
annars ringer runt och stället frågor kring kostnaderna. Genom att mäklaren kontrollerar och 
informerar besparar han/hon tid för såväl sig själv som för spekulanterna och kommunen. 

Gatukostnadsavgifter faktureras ut som de faktiska kostnaderna, vilka varierar mycket 
från område till område. Regelverket är inte detsamma som för VA-anläggningsavgifter.142 

Åsikterna går dock isär bland mäklarna även inom denna kommun, då en annan mäklare 
påstår att det syns en minskad efterfrågan hos spekulanterna om kostnaderna inte är betalda 
och om de dessutom är mycket höga. Eftersom alla spekulanter befinner sig i olika 
livssituationer kan dock tankesättet, rörande dessa kostnader, variera från köpare till 
köpare.143 

Danderyd 
Varken tomtens värde eller efterfrågan påverkas av huruvida VA-kostnaderna är betalda eller 
inte p.g.a. att det finns vissa kostnader som är förknippade med att köpa ett hus eller en tomt. 
Precis som att lagfarts- och pantbrevsavgift tillkommer, så kan dessa kostnader tillkomma och 
det har köparen med i sin budget. Därför skulle förmodligen budgivningen inte stanna på en 
högre nivå om kostnaderna redan vore betalda.  

Till skillnad från vissa av mäklarna i de andra kommunerna menar en av mäklarna i 
Danderyd att kostnaderna inte är transparenta,144 medan den andra mäklaren påstår att VA-
anläggningsavgifter visst påverkar spekulanter eftersom det är en kostnad som tillkommer. 
Denna kostnad hade de troligen inte med i beräkningen. Om de redan är betalda kan 
spekulanten tänka sig att betala mer för tomten. Vid avstyckning är kostnaderna oftast inte 
betalda och då läggs de, som nämnt, till på priset. Eftersom det är så få tomter som säljs i 
Danderyd, vilket innebär få kunder inom denna fastighetstyp, är det svårt att säga om 
spekulanterna påvisar ett avskräckt beteende om kostnaderna inte är betalda. Istället är den 
faktor som spelar störst roll för spekulanterna priset på tomten.145 
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3.5 Efterfrågan och intresse för tomter 

Lidingö 
Intresset för tomter är generellt sett mindre än för villor och bostadsrätter,146 men det innebär 
inte att intresset ligger på en låg nivå, snarare tvärtom. Detta kan grundas i att processen att 
bygga eget är betydligt mer tidskrävande än att köpa färdigbyggt.147 På Lidingö finns inte 
många tomter till salu eftersom kommunen vill behålla befintliga grönområden. Majoriteten 
av tomtköparna är barnfamiljer, varför målgruppen är smal och därmed är självklart intresset, 
som nämnt, inte lika stort som vid andra typer av fastigheter.148 De tomter som säljs på 
Lidingö i dagsläget har istället många gånger kommit till genom avstyckning. De som idag 
väljer att bygga är “innerstadsmänniskor” som har lyckats “få loss” pengar och söker sig till 
Lidingö, i närheten av Lidingöbron, samt andra eftertraktade närförorter. 

Om tomten istället skulle vara bebyggd med ett i princip fallfärdigt hus, som alltså inte är 
någon idé att renovera upp, kan det ha en inverkan på slutpriset. Rivningskostnader är dyra – 
ofta upp till en halv miljon kronor på grund av miljöbestämmelser. På grund av detta erhålls 
också vid försäljning en halv miljon mindre för fastigheten eftersom köparna kommer att 
behöva lägga ut den kostnaden då de är tvungna att riva byggnaden. Men om huset inte är 
fullständigt fallfärdigt, och i grunden vackert med möjlighet att renovera upp, kan till och med 
många tänka sig att betala lite extra för fastigheten. Det kan vara skönt att redan ha en stomme 
att utgå från samt kommer faktumet att bygglov redan finns underlättas. Vidare är kommunalt 
VA också indraget, så det blir betydligt färre parametrar för köparna att ta hänsyn till.  

Som mäklare rekommenderar de inte alltid att riva trots att byggnaden är helt fallfärdig 
eftersom det drar ut på processen och de vill förmedla tomten så snabbt som möjligt. 
Möjligheten att någon vill ha byggnaden på tomten och renovera upp den finns alltid. Om 
byggnaden ligger mitt på tomten och förhindrar avstyckning på en annars avstyckningsbar 
tomt, så rekommenderar mäklaren dock oftast att riva, eftersom det leder till att man får 
mycket mer betalt för de båda styckningsdelarna tillsammans än vad man hade fått för 
styckningsfastigheten ensam.149 Om inte säljaren river och avstyckar, är det så att den som 
köper oftast river huset och sedan styckar av tomterna och då går köparna vinnande ur köpet. 
Därför är det viktigt att i alla fall upplysa säljaren om avstyckningsmöjligheten. 
Vidare finns ytterligare två aspekter; om tomten är obebyggd ska köparen betala VA-
anläggningsavgifter, schaktning m.m., medan om tomten är bebyggd så kanske det redan är 
sprängt för källare – då är huset helt plötsligt mycket värdefullt.150 

På Lidingös fastighetsmarknad föreligger det många gånger att de tomter som är 
bebyggda faktiskt är bättre, då det är svårt att få tag på bra tomter idag. Om faktorer som 
exempelvis el och kommunalt VA redan är betalt, har det sina fördelar och påverkar således 
tomtvärdet positivt.151 
 
Nacka 
Även i Nacka är intresset för tomter stort och målgruppen är småbarnsfamiljer.152 Där finns 
också betydligt fler tomter än på exempelvis Lidingö. Det viktiga är läget eftersom du inte vill 
bygga ett hus för fyra miljoner kronor och sedan, när det är dags att sälja, enbart få en miljon. 
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Detta är kanske inte aktuellt i Nacka, men på mindre orter i Sverige är det inte lika självklart 
att få tillbaka sina pengar vid en eventuell försäljning. Detta faktum gör stor skillnad i 
intresset för tomter. 

Tomtintresset har legat relativt konstant sedan år 1997, dock är tomter 
konjunkturskänsliga. Exempelvis är produktionskostnader för hus någorlunda konstanta, 
varför det är priset på tomten som får avgöra vid ett eventuellt köp. 
Intresset är större för obebyggda tomter i jämförelse med tomter bebyggda med fallfärdiga 
hus enligt en av Nackamäklarna, eftersom det är dyrt att riva byggnader. Prisskillnaden vid 
försäljning blir dock, som andra mäklare också nämnt transparent (kostnaden för rivning dras 
av från tomtpriset).153 

Den andra Nackamäklarens synvinkel sammanfaller med Lidingöresonemanget, att en 
fallfärdig byggnad kan ha anslutning till VA m.m. vilket är en fördel för köparen. Dessutom 
finns alltid de med stora drömmar som vill renovera upp ruckel. Denna mäklare skulle nästan 
alltid rekommendera att låta huset stå kvar och därmed inte riva det inför en kommande 
försäljning.154 
 
Danderyd 
Marknaden för tomter är alltid relativt bra eftersom det ständigt finns personer med drömmar 
om att bygga sitt eget hus. Svårigheten med att idag hitta en tomt i Danderyd ligger i att alla 
de bästa områdena, där möjligheten till att skapa bra/funktionella tomter finns, redan är 
bebyggda. Trots detta är ändå många mindre lämpade tomter bebyggda, till stor del under 
1980-1990-talen, vilket märks på att de kan vara uppförda i exempelvis skuggiga dalar.155 De 
nya tomter som uppkommer på dagens marknad är till största del avstyckade, varför deras 
utformning och läge kanske inte alltid är optimala.156 Självklart finns det guldkorn att hitta, 
även fast det är mycket sällsynt. En möjlighet till detta är om kommunen släpper tomtmark, 
alternativt att befintlig bebyggelse rivs.157 

En annan mäklare inom samma område påstår att tomtintresset är måttligt, inte alls så 
stort som intresset för villor exempelvis.158 Detta eftersom målgruppen som vill bebygga 
tomter är smal; det handlar om småbarnsfamiljer eller blivande familjer.159 

Dock spelar det ingen större roll om tomten är bebyggd med ett fallfärdigt hus eller inte 
vad gäller intresset. Huset måste vara litet och fullständigt fallfärdigt för att det ska rivas och 
ett nytt hus ska byggas upp igen. Rivning förekommer nästan enbart vid avstyckningsfall, 
d.v.s. när huset står mitt på den punkt där avstyckning ska ske. Om huset står kvar så ökar 
också chanserna för en bra budgivning, eftersom konkurrenter som vill renovera upp 
byggnaden många gånger är beredda att betala mer för fastigheten än vad köparen som ska 
riva och bygga nytt är villig att betala.160 
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3.6 Prispåverkande faktorer 

Lidingö 
På Lidingö finns ett konstant stort intresse för tomter, men priset sätts alltid lite högre än vad 
folk är beredda att betala. P.g.a. att tomterna, prismässigt, ligger lite i överkant kan en 
prutmån istället vara möjlig. Tomtpriserna skiljer sig också en hel del från varandra beroende 
på område. I det attraktiva området Hersby, där villor kostar 20 miljoner kronor, kostar också 
tomterna mer än i områden som Käppala/Brevik/Sticklinge, som har lägre hus- och 
tomtpriser.161 Vad som påverkar tomtpriset beror mycket på tomtens beskaffenhet och hur 
mycket arbete som behöver utföras, t.ex. sprängningar, pålning o.s.v.162 

Nacka 
Även i Nacka är priset påverkat av tomtens beskaffenhet. Däremot är faktorer som 
väderstreck och solläge de viktigaste faktorerna gällande priset. Utöver dessa är läget på 
tomten en tungt vägande faktor. Tomtens försäljningspris kan fördubblas om den är belägen i 
ett s.k. ”statusområde” och har samma beskaffenhet som en tomt i ett mindre attraktivt 
område. 

Om en jämförelse görs mellan exempelvis (1) en plan tomt med bra solläge, bra tomtläge 
och vacker utsikt och (2) en tomt som ligger på en topp eller brant där tomten knappt är 
möjlig att utnyttja, så hade den förstnämnda tomtens försäljningspris blivit högre. Slutpriserna 
på marknaden är påverkade av om tomterna ligger nära stadskärnan, har sjöläge m.m. Om ett 
statusområde ligger längre bort från stadskärnan än ett mindre attraktivt område, väger ändå 
faktorn att det förstnämnda området har högre status tyngst, varför försäljningspriserna i det 
området blir högre. 

Om ett område delas på mitten av en väg, kan det ha stor betydelse på tomtvärdet 
beroende på vilken sida av vägen tomten är belägen.  
 
Dock ska tilläggas att det alltid finns undantag från dessa ”teorier”.163 
 
Danderyd 
Mäklarna är även i Danderyds kommun överens om att det som kan påverka tomtpriset är om 
det finns berg på tomten p.g.a. tillkommande sprängningskostnader.164 
 
 

3.6.1 Utanför detaljplanelagt område 
Lidingö 
Värt att veta är att tomter belägna utanför detaljplanelagt område medför osäkerheter kring 
vad dessa får bebyggas med, samt om byggnation ens är möjlig, vilket påverkar priset 
negativt. Alla utföranden måste prövas hos kommunen innan ett beslut kan erhållas och 
dessutom tillkommer, som vanligt, kostnaden för att ansöka om bygglov. Även intresset blir 
lägre hos spekulanterna p.g.a. den oro som föreligger kring frågan om möjligheten finns att 
kunna uppföra en byggnad, samt hur byggnaden får utformas, vilket går hand i hand med att 
priset blir lägre.165 
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3.6.2 Skillnad mellan skogstomter och byggklara tomter gällande intresse och pris 
Lidingö 
Alla kostnader som tillkommer tomtpriset påverkar detta pris negativt. Dessutom är det 
mycket lättare för spekulanter att visualisera sitt framtida boende om tomten är plan.166 En 
plan och byggklar tomt är lättare att bebygga,167 men samtidigt har en mer lättbebyggd tomt 
ett högre pris då inga extraarbeten behöver utföras.168 På en skogstomt krävs arbeten såsom 
att skövla och ta bort rötter innan byggnationen kan starta, 169 samtidigt som fördelen med 
skogstomter är att de träd som köparen önskar behålla kan stå kvar.170 

De flesta spekulanter som har planer på att uppföra ett hus har redan valt ut vilket hus de 
vill ha och söker därefter den perfekta tomten. Ett vanligt hjälpmedel är att anlita en 
arkitektfirma som undersöker vad grundläggningen och grundarbetet skulle komma att kosta. 
Grundläggningskostnaden är den rörliga kostnaden, vilken är beroende av hur tomten ser ut. 
Denna kan uppgå till flera hundra tusentals kronor om omfattande markarbeten krävs. 
Förutom kostnaderna för grundläggning tillkommer priset för husbyggnation samt tomtpriset, 
vilket kan leda till att budgeten inte räcker till. Det planerade bygget blir därmed flera hundra 
tusen kronor dyrare vilket gör att spekulanterna vill pressa ner tomtpriset.171 
 
Nacka 
I Nacka kommun har det ingen betydelse om tomten inrymmer flertalet träd, i de fall det rör 
sig om ett befintligt villaområde med genomsnittstomter på 1000 m2.172 Däremot kan det vara 
till säljarens fördel att fälla ner träden för att spekulanterna lättare ska kunna visualisera vad 
de kan göra med tomten samt klargöra hur den ser ut.173  

Om det däremot finns bestämmelser i detaljplanen att träd inte får fällas, kan det påverka 
priset negativt. För spekulanter är det viktigt att kunna se hur tomten ser ut samt vilken känsla 
de får vid besöket, när de ska besluta om att köpa en tomt eller inte. Skillnaden vid en 
skogstomt, bevuxen med granar, är att det försvårar för spekulanten att se sitt framtida 
boende, vilket leder till ett lägre försäljningspris. För att få ut ett högre pris kan mäklaren 
rekommendera säljaren att fälla de träd som skymmer tomten.174 
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Danderyd 
Även i Danderyd delar mäklarna åsikten gällande fördelen att kunna behålla de träd som 
önskas. Att fälla träd och transportera bort det medför inte några höga kostnader.175  

Det förekommer alltså inga direkta skillnader vid en jämförelse av en skogstomt och en 
byggklar tomt, avseende priset.176 
 

 
3.7 Förmedlingsskillnader 
 
Lidingö 
En aspekt är att det är mindre arbete vid tomtförmedling eftersom man som mäklare inte 
behöver upprätta bl.a. energideklarationer,177 samtidigt som man måste ta reda på mer än vid 
förmedling en bebyggd fastighet. Att ha koll på detaljplanen gällande hur mycket som får 
byggas, maximal höjd o.s.v. är mycket viktigt. Det hjälper inte att man som mäklare enbart 
lägger detaljplanen som en bilaga till objektsbeskrivningen eftersom gemene man inte klarar 
av att läsa den. Istället krävs det att ha koll på vad som står i den och kunna förklara för 
kunden. I dessa situationer har mäklaren mycket kontakt med sin aktuella kommun.178 

Vid tomtvärdering finns det färre parametrar att utgå ifrån i jämförelse med exempelvis 
en villafastighet, där hänsyn tas till skick, planlösning o.s.v. När det gäller tomter jämförs det 
aktuella objektet med ett storleksmässigt lik tomt och därefter sätts priset i närheten till vad 
det tidigare objektet sålts för.179 

Fler skillnader är att visning många gånger inte hålls på samma traditionella sätt som en 
öppen småhus- eller bostadsrättsvisning, utan spekulanterna uppmanas att själva åka och 
besöka tomten, då den ju inte är bebodd.180 Vidare är det inte lika vanligt med budgivning på 
tomter som andra typer av objekt. Givetvis förekommer budgivning, men på långt ifrån alla 
tomter.181 Vid tomtförmedling går man ut med ett acceptpris, vilket används för att få till en 
snabb affär, många gånger utan budgivning. Om man då har tur så säljs tomten samma dag, 
eftersom säljaren accepterar att sälja till den första spekulant som vill betala acceptpriset.182 

Genomsnittstiden för en tomtförsäljning är längre än för bebyggda fastigheter i och med 
att intresset inte är lika stort, vilket beror på att målgruppen är smalare. På Lidingö är den 
genomsnittliga försäljningstiden för en tomt cirka en månad,183 medan det för villor går på 
mellan en till tre veckor på dagens marknad, förutsatt att det inte är en extra dyr villa, som då 
istället kan ligga ute upp till två månader.184 
Att tidsåtgången är längre för tomter kan bero på att processen med att köpa och bygga huset 
är lång. Många gånger hittar man köparen i ett tidigt skede, men denne måste kontrollera en 
mängd saker, med exempelvis kommunen, arkitekter/byggfirmor och undersöka om 
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markarbeten behöver utföras, för att veta exakt hur de kan utforma sitt drömhus.185 Innan 
köparna vet att husplanerna kommer att gå i lås skrivs inget kontrakt. Att få spekulanterna att 
våga ställa frågor när de tittar på en tomt är extra viktigt eftersom det vid exempelvis 
bostadsrätter finns speciella faktablad med information rörande många frågor som gemene 
man har. Dessa faktablad saknas vid tomtförsäljningar. När spekulanter har någon fundering 
är det viktigt för mäklaren att snabbt uppmuntra till frågeställningar för att spekulanterna inte 
ska tycka att det verkar krångligt att köpa tomt och bygga eget och istället välja att köpa ett 
befintligt hus. Mäklaren bör vara övertydlig med sin information för att inte tappa spekulanter 
på detta vis.186 
Vissa mäklare kan marknadsföra tomten med ett exempelhus att bygga på tomten för att 
påvisa hur kostnaderna skulle kunna komma att bli. Detta hus är alltså inte ett krav att 
bebygga tomten med, utan används enbart som en fingervisning. Detta marknadsföringssätt 
kan vara extra bra om det är en svårbebyggd tomt, med mer ovanliga förutsättningar. 
Mäklaren kan då kontakta ett byggbolag och be dem göra ett förslag, allt för att ge idéer till 
spekulanterna.187 

En av mäklarens uppgifter, som är säregen just vid tomter, är att stämma av rätt 
kommunal avgift för VA. Även byggrätter ska stämmas av och många detaljplaner är 
svårtolkade. En bra idé är därför att som mäklare ringa och dubbelkolla med kommunen vad 
som gäller i byggrätt. Dock sträcker sig köparens undersökningsplikt förhållandevis långt och 
det är köparen själv som ska kontrollera anslutningsavgift till kommunalt VA, samt om 
anslutning ens är möjlig.  

Det finns heller inte dolda fel på samma sätt för tomter som det finns i byggnader. 
Det största dragplåstret vid marknadsföringen vid tomter är att “du kan planera och bygga så 
som du vill ha det”.188 
 
Nacka 
Den stora skillnaden mellan att förmedla en tomt och en redan bebyggd fastighet är att man 
som mäklare på ett helt annat sätt måste kunna läsa en detaljplan. Man måste förstå vad en 
byggrätt är och kunna förklara för spekulanter vad de kan bygga. Dessutom måste mäklaren 
vara insatt i olika typer av avgifter, belastningar, gemensamhetsanläggningar och 
samfälligheter189 samt faktiskt veta extra mycket om byggkostnader.190 Vid förmedling av 
en bebyggd fastighet krävs också mycket förklaring till spekulanterna, men där kan 
spekulanterna se på produkten/slutresultatet. Att se slutprodukten gör det är mycket lättare för 
spekulanten att ta beslutet att köpa. Att köpa ett nyproducerat hus på ritning eller att köpa en 
tomt för att skapa sin egen dröm är inte alls ett lika enkelt beslut eftersom man inte 
hundraprocentigt vet hur slutprodukten blir.191 En fördel för säljaren är dock att tomter inte 
behöver besiktigas.192 
 
Danderyd 
Precis som inom de andra kommunerna framhåller en av Danderydsmäklarna att 
tomtspekulanterna är mer informationskrävande, varför ytterligare kunskap och kontroll krävs 
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av mäklaren. Dock är förmedlingsprocessen enklare än vid t.ex. villor eftersom exempelvis 
inga besiktningar behöver göras.193 Det hålls inga direkta visningar vid tomter, utan kunden 
åker ut själv och tittar. Mäklaren har innan dess markerat tomtens gränser.194 
       Det händer att exempelvis bostadsrätter säljs innan visning, men denna situation är inte 
vanlig bland tomter, eftersom det som nämnt är mycket mer som köparna vill och behöver 
kontrollera innan inköp. Tomterna är alltså betydligt mer informationskrävande än småhus 
och bostadsrätter.  

En av mäklarna i Danderyd sa att det visserligen finns fler köpare på en bebyggd 
fastighet, men statistiskt sett går det inte att utläsa att en obebyggd tomt tar längre tid att sälja 
än en bebyggd.195 Allt har att göra med säljarens prisförväntan; om denne har en 
prisförväntan som står i relation till marknadsvärdet så säljs tomten minst lika fort som något 
annat. Dock var mäklarna överens om att det tar allt från tre veckor upp till sex månader att 
sälja en tomt.196 Detta går att jämföra med villor som säljs efter tre till fyra veckor från första 
marknadsföringsdag. Bostadsrätter säljs ytterligare något snabbare. 
 
Precis som på Lidingö är inte budgivning lika vanligt vid tomtförsäljning, utan slutpriset 
framförhandlas ofta mellan säljare och köpare. Säljaren kanske vill gå ut med ett pris som är 
högre än värdet och om det inte blir budgivning så kan köparen många gånger förhandla ner 
priset till någonstans runt tomtens marknadsvärde eftersom säljaren ju vet att tomten är värd 
mindre än vad han egentligen vill ha. 

En ytterligare aspekt på att marknadsföra tomten med ett hus bundet till en husleverantör, 
vilket diskuterades ovan, är att det många gånger ger merarbete för mäklaren, som denne 
egentligen inte har med att göra. Merarbetet innefattar då frågor från spekulanterna rörande 
huset som ska komma att byggas på tomten. För mäklaren blir det därför ett smidigare 
förmedlingsförlopp om ett kataloghus inte är bundet till tomten.197 

 

3.7.1 När är det bäst att sälja? 
Lidingö 
Det finns flera aspekter rörande årstiderna och när som är bäst att sälja: 

• Om man säljer på (tidiga) våren så hinner spekulanten tillträda, söka 
bygglov och påbörja bygget innan tjälen kommer i marken. 

• Om man istället säljer på hösten så ska ju spekulanten inneha tomten ett 
halvår och betala räntor ända fram till dess att de ska börja bygga, vilket 
leder till en högre kostnad.198 Detta eftersom byggnation inte kan ske 
under vintern.199 

• Dock är det inte många andra som säljer på vintern, varför utbudet är 
lågt och efterfrågan då är högre. 
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Det finns alltså för- och nackdelar med allt.200 Trots detta var samtliga Lidingömäklare eniga 
om att tomterna är mer lättsålda på våren, eller i alla fall när det är ljust ute. Om marken är 
snötäckt är det svårare för spekulanterna att faktiskt se vad det är de får för sina pengar.201 
Kylan under vintern kan också vara en bidragande faktor till att spekulanter inte har ro att titta 
ordentligt på tomter. 

Ett fall då snö trots allt är positivt är om tomten enbart utgörs av en ”jordhög”. Då gör 
snön tomten rättvisa eftersom det blir mycket lättare att visualisera en vacker trädgård.202 

Det verkar alltså vara sämst, eller i alla fall mindre bra, att sälja en tomt mellan november 
och januari, eftersom du då inte kan bygga. En bättre tid att sälja verkar istället vara mellan 
april och maj. Att få bygglov tar cirka en månad och på Lidingö är kommunen stängd under 
juli månad så det bästa är att köpa innan dess. Följaktligen är även kommunens öppettider 
ytterligare en parameter att kontrollera för köparen innan denne ger sig in i köpet om det inte 
är önskvärt att ha utgifter för en tomt man ändå inte utnyttjar.203 

Detta kan jämföras med att fritidshus också säljs lättast på våren, medan villor och 
bostadsrätter går lika lätt under hela året. Enda uppgången för villor och bostadsrätter är i 
januari efter juluppehållet samt i augusti efter sommaruppehållet, då efterfrågan är lite högre 
p.g.a. den lite mer stillastående marknaden, vilken förekommer under sommarmånaderna 
exempelvis. Under dessa båda perioder har mäklarna sina ”stora visningshelger”.204 
 
Nacka 
Även i Nacka anser en av våra två tillfrågade mäklare att tomterna är mer svårsålda när de är 
snötäckta, eftersom det då är svårt att se hur de ser ut. 

Villor och bostadsrätter säljs ganska konstant under hela året. Dock nämns att villorna 
och bostadsrätterna, precis som på Lidingö, har en uppgång under januari/februari, vilket 
kompenserar det eventuellt negativa påståendet med att det skulle vara snö ute.205 

Den andra Nackamäklaren menar på att det inte föreligger någon skillnad mellan 
årstiderna gällande hur lättsålda tomterna är.206 
 
Danderyd 
De båda Danderydsmäklarna ser egentligen inte några problem med att sälja tomter året runt, 
men nosar också på faktumet snö – att det gör att tomten inte är helt synlig. Trots detta verkar 
de båda mäklarna inte se snön som ett särskilt stort problem, det måste nämligen framgå 
huruvida behov av dyra markarbeten finns för tomten eller inte, oavsett om tomten är 
snöbelagd eller inte. Dock är det inte många andra som säljer på vintern, varför utbudet är lågt 
och efterfrågan då är högre.207 

Ett enkelt sätt att lösa problemet är att visa tidigare tagna sommarbilder på tomten. Dock 
ingår det i köparens undersökningsplikt att göra geotekniska undersökningar av marken, 
eftersom trots att inte snötäcke föreligger, utan en grön, fin gräsmatta, betyder inte det 
automatiskt att det inte är berg 30 cm nedanför. Denna typ av undersökning är viktig att göra 

                                                
200 Intervju 2 
201 Intervju 1 
202 Intervju 2 
203 Intervju 3 
204 Intervju 1 
205 Intervju 4 
206 Intervju 5 
207 Intervju 6 & Intervju 7 
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oavsett om det är snö eller barmark. Alltså finns det, enligt dem, ingen specifik årstid som är 
lättare att sälja under.208 
 
 

3.7.2 En detaljplans påverkan på spekulanters intresse 
Lidingö 
Eftersom hela Lidingö är detaljplanelagt och planens bestämmelser är relativt lika inom de 
olika områdena som ön utgörs av, är spekulanterna oftast väl insatta när de blir intresserade av 
en tomt. Den begränsning som eventuellt skulle kunna ha stor betydelse bland spekulanter är 
en begränsad byggnadshöjd. Om en bestämmelse exempelvis skulle utgöras av en maximal 
byggyta på 100 m2 så blir det avgörande om denna yta får byggas i ett eller två plan.209 

Trots att en detaljplan vid en första anblick kan tyckas sätta käppar i hjulet för en 
spekulants drömhus, ska inte arkitekters förmåga att skapa fantastiska byggnader på de 
aktuella tomterna underskattas. De som har råd kan alltså många gånger kringgå en 
detaljplans bestämmelser med hjälp av en arkitekt som vrider och vänder på vad som står i 
planen, till spekulantens fördel. Boendet kan på så vis bli helt fantastiskt. Då Lidingö är ett 
samhälle med många höginkomsttagare fungerar denna ”arkitektstrategi” på denna marknad, 
vilket är tur eftersom många tomter är speciella – med exempelvis mycket berg i dagen. Som 
mäklare läggs i situationer som denna inte huvudfokus på den missgynnande detaljplanen, 
utan på tomtens alla andra fördelar som exempelvis närhet till vatten.210 

Vidare är det många gånger inom områden begränsat till en viss byggnadsstil, varför en 
del spekulanter redan där tappas. När en spekulant köper en tomt är det ju för att få bygga sitt 
drömhus, vilket kanske inte stämmer överens med just den byggnadsstilen. En del tomter 
läggs dessutom ut med bestämmelsen att ett specifikt hus ska byggas på tomten, vilket inte 
heller är till fördel för tomtspekulanterna, förutom i det hänseende att kostnadsförslag 
framgår. Dessa tomter skulle snarare kunna räknas som redan bebyggda i och med att köparen 
inte har någonting att säga till om.211 
 
Nacka 
Planbestämmelser är för det mesta ingenting som påverkar negativt, förutom om det är en 
förhållandevis begränsad byggrätt. Om området inte är detaljplanelagt skapar detta många 
gånger osäkerhet hos spekulanterna eftersom vetskapen om vad som får och inte får byggas 
då saknas.212 
 
Danderyd 
Om en detaljplan har mycket begränsade byggrätter kan det vara till nackdel ur 
intressesynpunkt för spekulanter, eftersom många vill bygga så stort som möjlighet ges 
till.213 Vidare har huruvida en tomt är avstyckningsbar eller inte betydelse för dess värde; en 
tomt som går att stycka av är värd betydligt mer, som tidigare nämnt.214 
 

                                                
208 Intervju 6 
209 Intervju 1 
210 Intervju 2 
211 Intervju 3 
212 Intervju 5 
213 Intervju 6 
214 Intervju 7 
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3.7.3 Specifika problem vid värdering och förmedling av tomter 
Lidingö 
De flesta mäklarna ser inte några direkta problem med att värdera tomter.215 Väsentliga 
faktorer som däremot kan påverka tomtvärdet är hur lättbyggd tomten är eller om delar av 
marken måste sprängas bort samt hur höga anslutningsavgifterna är.216 

Sprängningskostnader kan vara ett problem eftersom det är omöjligt för mäklaren att 
ange ett exakt belopp. Detta kan jämföras med att om tomten redan vore bebyggd behöver 
sprängningskostnader aldrig värderas in. En tomt som kräver mycket sprängning är därmed 
mindre värd, men det är svårt att säga hur mycket mindre värdet är, p.g.a. att alla tomter är 
unika och sprängningskostnader är svårvärderade. 

Ett annat svårvärderat exempel är en eventuellt avstyckningsbar tomt där 
styckningslotten, för att få tillgång till VA, behöver kopplas in till grannens brunn. Om 
inkoppling nekas av grannen blir det väldigt dyrt att antingen borra egen brunn alternativt att 
koppla in sig till kommunens VA-system. Då är det kanske inte ens lönt att genomföra en 
avstyckning. 

Eftersom en avstyckningsbar tomt genererar ett högre värde än en icke avstyckningsbar, 
är det svårt för mäklaren att ange ett värde för en tomt vars avstyckning är beroende av beslut 
från tredje man. Ett exempel på detta är om den blivande styckningslotten avses att bli en 
skafttomt. För att ägaren av skafttomten ska kunna ta sig ut till vägen behövs tillstånd från 
grannen för att få utnyttja utfartsväg över dennes fastighet, d.v.s. ett servitut. Avstyckningen 
kan således enbart genomföras om tillåtelse från grannen ges. Mäklaren kan vid värderingen 
därmed inte ge ett exakt värde på tomten eftersom klartecken inväntas från grannen. Om 
grannen nekar servitutet värderas fastigheten lägre, medan den värderas högre om ett 
godkännande ges. 

Ytterligare ett problem uppstår om ortsprismetoden inte kan tillämpas. Så kan vara fallet 
om ett nytt område upprättats (det kanske var industrimark tidigare) och inga jämförelseobjekt 
finns, vilket gör det svårt för mäklaren att värdera tomten. Denne kan inte avgöra vilken status 
området ska komma att få, utan får förlita sig på ett fåtal parametrar för att ge tomten ett 
lämpligt värde.217 
 
Nacka 
I Nacka anser mäklarna inte att det finns några konkreta problem, men som tidigare nämnt 
finns en rad olika faktorer som extra hänsyn bör tas till vid värdering av en tomt. Dessa är 
byggrätt, anslutningsavgifter, storlek samt tomtens beskaffenhet d.v.s. om den består av berg, 
sumpmark eller plan gräsmatta.218 
 
  

                                                
215 Intervju 1, Intervju 2, Intervju 3, Intervju 4, Intervju 5, Intervju 6 samt Intervju 7 
216 Intervju 1 
217 Intervju 2 
218 Intervju 4 & Intervju 5 
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Danderyd 
De mäklare vi intervjuade i Danderyd kunde inte vid intervjutillfället komma underfund med 
några direkta problem specifika för tomtvärdering.219 
 
 

3.7.4 Fel i tomter 
Samtliga mäklare hade svårt att komma på vad som skulle kunna utgöra ett fel i en tomt.  

Två mäklare spekulerade i huruvida oljespill i marken skulle kunna vara ett exempel. De 
hade dock svårt att stödja sin tanke om det var ett dolt fel eller inte eftersom det vid fall som 
detta är MB som tillämpas och fel i fastigheter faktiskt framgår i JB.220  

En mäklare spekulerade också i att om säljaren, trots vetskap, har underlåtit att upplysa 
köparen om kommande gatukostnadsavgifter, kan ses som ett fel i en tomt.221 

Om belastningar inte framkommit vid en överlåtelse räknas även det som ett fel.222 

                                                
219 Intervju 6 
220 Intervju 3 & Intervju 4 
221 Intervju 3 
222 Intervju 4 
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4. Diskussion 
 
4.1 Ovana att värdera tomter 

När vi hörde oss för bland flera av Stockholms mäklarkontor insåg vi att inte alla mäklare har 
stor erfarenhet av tomtvärdering. Vår teori, vilken vi även har fått bekräftad, är att utbudet av 
tomter är betydligt mycket lägre än antalet bebyggda fastigheter, varför vi tror att inte alla 
mäklare har haft möjlighet att skaffa sig en längre erfarenhet inom området. Det är kanske på 
grund av detta som svaren skiljer sig åt på vissa punkter. Dessutom spelar självklart det 
faktum in att det är helt olika stadsdelar vi undersökt, eftersom deras marknader skiljer sig åt 
en del. Med detta sagt menar vi inte att mäklarna som vi intervjuat inte kan värdera tomter – 
snarare tvärtom! 
 
 
4.2 Värderingsmetoder 

Arbetsgången vid värdering som förklarats i teorin är mycket grundlig och jämställs med en 
yrkesverksam s.k. värderares metod. Samtliga mäklare sade sig dock, vilket framgår i 
empirin, använda sig nästan uteslutande av ortsprismetoden. De fall där jämförelseobjekt 
saknas, om det exempelvis handlar om ett nybyggt område, får värderingen istället utföras 
genom att “försöka hitta parametrar och bedöma framtida status för området”, vilket vi tycker 
verkar vara betydligt mycket svårare. Därför kan det vara en fördel att arbeta lokalt som 
mäklare, eftersom mäklaren då har kunskap om de individuella områdena. På så vis kan det 
vara lättare att göra en rättvis värdering, trots avsaknaden av jämförelseobjekt.  
 
Vi förutsätter att avkastningsmetoden inte hör till dessa värderingssammanhang eftersom 
nämnd metod innebär att en kalkyl upprättas tillsammans med en prognos för framtida 
kassaflöden. Detta antar vi inte ingår i en mäklares yrke, eftersom det rör sig om helt andra 
objekt och aktörer. Detsamma gäller för produktionskostnadsmetoden, då vårt fall berör 
obebyggda tomter och metoden tillämpas vid bebyggda fastigheter. Att hänsyn inte direkt tas 
till tomtens kvadratmetrar vid värderingen är dock något som förvånar oss lite grann, trots att 
vi nu vet att ortsprismetoden är vad som nästan uteslutande tillämpas.  

När det kommer till avstyckning har vi dock konstaterat att tomtens storlek visst har 
betydelse, just för att det är avsaknaden av en bestämd areal som i många fall kan vara 
avgörande för om avstyckning på tomten kan ske eller ej. Som samtliga mäklare nämnt spelar 
storleken en viss roll, men inte alls så stor som vi trodde från början. Det är alltså först i 
skedet med avstyckning som tomtens areal kommer att ha betydelse, och det tillstyrker 
påståendet att kvadratmeterprismetoden således inte är en metod som används vid 
värderingen. 
 
Objektsanalysen, vilken framhålls i uppsatsens teoridel, bör innefatta att undersöka tomtens 
beskaffenhet såsom planhet och solläge, vilka har stor betydelse för tomtens värde. 
Objektsanalysen bör av naturliga skäl bli mer omfattande om fastigheten är bebyggd, vilket 
var en av våra större funderingar inför detta arbete. Om det finns få parametrar att grunda 
tomtvärderingen på, kan det kännas som att ett bedömt värde “är mer hämtat ur luften” när 
objektet nästan likställs med en annan tomts värde, vilken besitter lika få parametrar. 
Tomtvärderingen känns på så vis mer osäker att utföra än värderingen av en bebyggd 
fastighet, enligt oss, vilket framställs i diskussionens stycke “Värdepåverkande faktorer”. 
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4.3 Värde i relation till pris 

En fastighets pris kan skilja sig stort från dess bedömda värde då priset är det faktiska 
slutpriset som en spekulant har köpt tomten för. Ett värde kan starta på en viss nivå, medan 
priset kan sluta på en helt annan. Därför är det intressant att se hur kopplingen mellan dessa 
två termer hör ihop och varför de har en sådan påverkan på varandra. Vad ett värde är för en 
spekulant behöver inte vara detsamma som för en annan, vilket vi tror kan vara en av 
anledningarna till att värdet skiljer sig från priset.  

Värdet som sätts på tomter utgår från ortsprismetoden, där en jämförelse görs mellan 
likartade fastigheter som sedan, efter att ha vävt in värdepåverkande faktorer, resulterar i ett 
marknadsvärde för den aktuella tomten. Som nämnt är marknadsvärdet det mest sannolika 
priset vid en försäljning av fastigheten, varför det är det mest “rättvisa” värdet att bedöma. En 
orsak till att priset däremot varierar beror på vilken köpare det rör sig om i slutänden. Finns 
det en potentiell köpare som är beredd att betala “hur mycket som helst” för en tomt, är det 
självklart att priset stiger i jämförelse med värdet. Finns det däremot få spekulanter på en 
tomt, minskar efterfrågan på tomten och risken att inte hitta den mest lämpade köparen ökar.  

Vi har kommit fram till att en viktig observation är att ett individuellt värde skiljer sig 
mycket från marknadsvärdet. Marknadsvärdet ger som nämnt den mest sannolika bilden av 
vad en tomt är värd, men hur olika människor värderar tomten kan vara en betydande faktor 
för vad slutpriset hamnar på. Vissa spekulanter kanske värderar tomter med stor areal högt, då 
de vill kunna bygga ett stort hus med en rymlig trädgårdstomt, medan andra nöjer sig med en 
mindre tomt om syftet är att bygga en sommarstuga. I det senare fallet har spekulanten inte 
samma krav som den spekulant som planerar att bygga ett hus avsett att vara ett permanent 
boende.  

Ett annat exempel vi har funderat kring, är att olika spekulanter värderar tomtläget olika 
mycket. En tomt nära stadskärnan ses generellt som mer attraktiv än en tomt som t.ex. ligger 
“på landet”. Men denna mening kan också skiljas åt mellan spekulanter, då en viss grupp av 
potentiella köpare hellre vill ha lugnet och närheten till naturen och slippa störande faktorer 
som t.ex. närliggande trafik. Finns det då många sådana spekulanter som är delaktiga i en 
budgivning, ökar chanserna till ett högre försäljningspris. Är däremot få spekulanter delaktiga 
i budgivningen, har detta sin påverkan på priset som därmed inte säkert blir lika högt som i 
föregående fall. 

Vi anser alltså att avgörande för att få ut högsta möjliga tomtpris vid en försäljning, rör 
sig om rätt köpare, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Detta scenario är mycket svårt att uppnå vid 
en tomtvärdering, varför marknadsvärdet, framtaget genom ortsprismetoden, är det 
lämpligaste värdet att utgå från vid en kommande tomtförsäljning. 
 
 
4.4 Värdepåverkande faktorer 

Att det finns färre parametrar att utgå från vid tomtvärdering var ett av de faktum som vi 
funderat mycket kring innan arbetet med denna uppsats inleddes. Avsaknaden av dessa borde 
göra det svårare att värdera en tomt. Att enbart kunna utgå från läge och storlek, vilket var 
våra första tankar, försvårar en hel del. Det finns inte något riktigt lika fysiskt för mäklaren att 
värdera, som vid t.ex. en villafastighet.  

Såhär i efterhand vet vi ju dessutom, som nämnt, att ingen mäklare använder sig av s.k. 
kvadratmeterpriser när det gäller tomter. Storleken verkar spela roll i exempelvis två 
bemärkelser (1) att jämförelseobjekt med någorlunda lika storlek tas fram inom samma 
område när ett värde på en tomt ska bestämmas samt (2) om avsaknad av areal förhindrar 
avstyckning, se ovanstående förklaring. 
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Som framkommit under intervjuerna är tomtens läge den faktor som spelar störst roll ur 
värdesynpunkt. Att andra faktorer kan väga upp ett sämre läge råder det ingen tvekan om, 
men en tomt med ett bra läge har alltid ett försprång värdemässigt. Med tanke på att det är 
läget som är den störst påverkande faktorn är det naturligt att, inom ett område som 
exempelvis Lidingö, de bra lägena blir färre och färre till antalet med tiden. Detta beror ju på 
att tomterna bebyggs och därefter säljs som bebyggda fastigheter. För att skapa nya tomter 
kläms de då många gånger in på platser som egentligen vi anser inte borde vara lämpliga i 
jämförelse med en standardtomt, men där avstyckning förmodligen godkänts ändå.  Vi tror att 
situationen är som den är eftersom alla säljare vill tjäna pengar och då styckar av en del av sin 
tomt som de ändå inte utnyttjar. Detta trots att tomtläget egentligen kanske inte är optimalt. 
 
Närhet till stadskärnan verkar vara ytterligare en tungt vägande faktor, men även vilken 
byggrätt tomten innehar och om den är avstyckningsbar eller inte är starkt betydande. Denna 
slutsats har vi kunnat dra av att i princip samtliga mäklare i de tre olika kommunerna 
framkom med samma svar. Därför borde detta gälla även i resten av Sverige. Närhet till 
stadskärnan är i princip den mest uppenbara påverkandefaktorn av dem alla eftersom det 
räcker med att besöka Hemnet och jämföra fastighetspriser. Vid jämförelsen syns tydligt att 
fastighetspriserna är lägre ute på landsbygden, vilket inte bara gäller i Stockholms län. 
 
 
4.5 Gatukostnadsavgifter 

Genom att läsa artiklar liknande den som behandlats i denna uppsats, angående 
fastighetsägare som blir upprörda för att kommunen tar ut gatukostnadsavgifter, och samtala 
med mäklare om saken, har vi kunnat konstatera att kommunerna i ett tidigt skede borde 
framkomma med tydlig information till samtliga berörda fastighetsägare innan kostnaderna 
tas ut. Det skulle kunna vara en påverkande faktor om dessa kostnader inte är betalda 
eftersom flera mäklare påstår att kostnaderna är transparenta. En säljare får helt enkelt mindre 
för tomten om gatukostnadsavgifterna inte är betalda med ett lika stort belopp som dessa 
avgifter uppgår till. Andra mäklare säger att om de är betalda eller ej inte spelar någon roll 
eftersom spekulanterna räknar med kostnaden i sin budget. Det varierar alltså från köpare till 
köpare och kan inte spegla något generellt för vad som gäller i alla fall av tomtförsäljningar. 

Värt att nämna är att det endast är Nacka kommun som kan ta ut gatukostnadsavgifter 
från fastighetsägarna. Därmed är det svårt att få en helhetsbild för hela Stockholmsregionen 
rörande hur dessa kostnader påverkar spekulanternas intresse, då vi endast har en kommun att 
utgå från och kan diskutera kring. 
 
En fundering vi tidigare hade var om gatukostnaderna är lika höga oavsett tomtens storlek och 
värde. Vi undrade om en tomt som är värd 300 000 kronor får lika höga gatukostnadsavgifter 
som en tomt som är värd 3 000 000 kronor.  

Till att börja med bestäms ett fördelningsområde för vilka fastigheter som ska betala 
kostnaderna. Hur fördelningsområdet avgränsas hör ihop med hur kostnaderna fördelas 
mellan olika fastigheter och området är oftast avgränsat av en detaljplan. Därefter sker 
fördelningen “skäligt och rättvist” mellan fastighetsägarna, vanligtvis i form av andelstal efter 
nytta, d.v.s. ju högre nytta en fastighet har av vägen, desto högre andelstal och desto högre 
kostnader. Om den ena fastigheten ligger längre in på den nya vägen borde denne betala högre 
kostnader då den utnyttjar vägen mer. Slutsatsen är alltså att det bör skilja sig åt hur mycket 
varje enskild fastighet ska betala, men detta hör inte ihop med värdet på fastigheten.  



 

50 
 

Efter att ha läst en kurs som innefattar markexploatering, är vi insatta i hur detta 
förfarande går till, men vår fundering var om det var något särskilt att ta hänsyn till vid 
fördelningen då det gäller tomter. 

Genom uttag för gatuandel betalar varje fastighet utefter sin storlek genom att kostnaden 
grundas på den del som ligger framför fastigheten. En jämförelse kan här göras mellan en stor 
och liten tomt; en större tomt får ett högre andelstal i och med att den “ligger jämsides med 
gatan en längre bit”, medan den mindre tomten, som inte sträcker sig lika långt längs med 
vägen, får ett lägre andelstal. 
 
Ytterligare en tanke vi hade var om intresset för en tomt värd 300 000 kronor skulle sjunka 
om gatukostnadsavgifterna, uppgående till exempelvis 200 000 kronor, skulle tillkomma efter 
köpet (vilket en av Nackamäklarna visserligen avfärdade p.g.a. att kostnaderna är 
transparenta). Möjligtvis spelar inte denna kostnad lika stor roll för de som är intresserade av 
en tomt värd tre miljoner kronor, då de förmodligen är välbärgade. I detta fall utgör 
gatukostnadsavgifterna en mycket liten del av tomtvärdet och den dyrare tomten kanske 
lockar ett helt annat typ av klientel än den billigare tomten. 
 
 
4.6 VA-anläggningsavgifter 

Vid värdering av tomter har det i många fall betydelse om det finns VA anslutet till tomten 
eller inte. Det kan röra sig om en rad olika höga kostnader att ansluta sin tomt till en VA-
ledning, vilka tillkommer utöver kostnaderna för inköp av tomten samt bebyggande av denna. 
 
Genom att överblicka tabellen i teorin kan vi se att Danderyd har högst anläggningsavgifter av 
de tre kommunerna. Deras förbindelsepunktsavgift är mer än fyra gånger så hög som Lidingös 
sammanlagda avgift för servis och förbindelsepunkt. Detta grundar sig kanske i faktumet att 
Danderyd är en s.k. höginkomstkommun.  
Vid en närmare studie av tabellen, där vi utgår från en tomt med en yta på 1 000 m2, syns de 
exakta resultaten av VA-anläggningsavgifterna:  
 
Nacka: 45 000 + 29 750 + (51,25×1 000) = 126 000 kronor 
Lidingö: 19 013 + (64×1 000) = 83 013 kronor 
Danderyd: 45 062 + 90 125 + (25,75×1 000) = 160 937 kronor 
 
Danderyds avgifter är tillsynes nästan dubbelt så höga som Lidingös. Detta borde resultera i 
att intresset för tomter utan kommunalt VA är betydligt lägre i Danderyd än på Lidingö, 
förutsatt att dessa inte är transparenta, eftersom köparen då behöver betala avgiften utöver 
tomtpriset. 
 
Dock tillkommer inga kostnader vid uppförande av byggnad i Danderyd. Både på Lidingö och 
i Nacka tillkommer avgifter när tomten väl bebyggs, vilket innebär att spekulanten måste ha 
med det i tankarna. För att bebygga en 1 000 m2 stor tomt med en villa på 160 m2 tillkommer 
följande belopp: 
 
Nacka: (51,25×1 000) + 41 625 = 92 875 kronor 
Lidingö: 55 500 kronor 
Danderyd: 175,10×160 = 28 016 kronor 
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Alltså blir det slutliga resultatet, när tomten väl är bebyggd: 
 
Nacka: 126 000 + 92 875 = 218 875 kronor 
Lidingö: 83 013 + 55 500 = 138 513 kronor 
Danderyd: 160 937 + 28 016 = 188 953 kronor 
 
I ovanstående fall blir det dyrast att köpa en tomt i Nacka och bebygga den med ett hus som 
därefter ska anslutas till kommunalt VA. Detta balanseras förmodligen upp av ett lägre 
tomtpris eftersom tomtpriserna är högre både på Lidingö och i Danderyd, om vi har förstått 
det rätt. 

Anledningen till att kommunerna använder olika termer för sina anläggningsavgifter tror 
vi kan vara att de själva får utforma en egen VA-taxa, förutsatt att LAV följs. Därmed har de 
förmodligen valt termer som de anser är mest lämpliga för just deras kommun.  
Kostnaderna vi har beräknat ovan är alltså något som en mäklare måste dra av från 
tomtvärdet, om dessa inte redan är betalda och förutsatt att de antas vara transparenta. 
 
Det är svårt för oss att dra en vettig slutsats kring exempelvis huruvida man som mäklare bör 
ta med gatukostnads- och VA-anläggningsavgifter i beräkningen vid värderingen av en tomt. 
Detta eftersom vi fått en del skilda svar i intervjustudien. 
 
 
4.7 Detaljplaner 

Att detaljplanen styr vad som får, och inte får göras, på en tomt har både sina för- och 
nackdelar ur spekulantsynpunkt. Nackdelen är att byggnation av drömhuset inte alltid är 
möjlig, men samtidigt väger fördelen att grannen inte kan bygga exakt vad som helst upp 
detta faktum. Ur en mäklares synvinkel kan det också vara både positivt och negativt vad 
gäller detaljplanen som styrmedel. Om detaljplanen är mycket detaljerad borde mäklaren, 
enligt oss, enklare kunna värdera tomten eftersom denne då har fler parametrar att räkna på. 
Dock leder en strikt detaljplan med mycket begränsningar förmodligen till ett lägre värde på 
tomten. Om detaljplanen istället saknar mycket bestämmelser gällande byggrätten tycker vi 
att värderingen borde vara svårare att utföra eftersom avsaknaden av parameterar leder till en 
större osäkerhet. Varken mäklaren eller spekulanterna vet exakt vad som får byggas på tomten 
och att försöka värdera en tomt som en helt färdigställd produkt med ett hus, vilket en mäklare 
sade sig göra, borde i detta fall bli otroligt svårt enligt oss.  
 
Vi har efter denna undersökning fått bekräftat att för att kunna göra en lämplig tomtvärdering 
måste mäklaren ha god förmåga att kunna läsa och kontrollera detaljplaner. Mäklaren tjänar 
på detta i.o.m. att en rättvis bild av planbestämmelserna kan skapas, vilket leder till ett 
passande marknadsvärde. Bestämmelserna i detaljplanen är avgörande för tomtens värde i och 
med att planen exempelvis anger vilken byggrätt tomten innehar. Om planer på förändrad 
markanvändning finns i planen, t.ex. att tomten inom en viss framtid istället kommer att 
utgöra allmän plats, borde ju detta påverka både pris och intresse negativt eftersom 
kommunen då har rätt att lösa marken enligt PBL. Varför skulle en vanlig spekulant vilja 
köpa en tomt som ska komma att bli allmän plats? Vi kan inte komma på någon anledning, 
utan de spekulanter som är intresserade av att köpa denna tomt borde vara i princip 
uteslutande kommuner, varför priset inte kan trissas upp genom en budgivning. 
 
För att exempelvis få uppföra eller bygga till byggnader krävs ett medgivet bygglov. Vidare 
kan också marklov och rivningslov krävas inom en detaljplan. Om ett medgivet bygglov 
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redan finns för en tomt, kan det ha sina för- och nackdelar för säljaren. Fördelen kan vara att 
bygglovet lockar till sig fler spekulanter än väntat, av den anledningen att de kan slippa att 
ansöka om bygglov. Kravet i detta fall är dock att denne spekulants drömhus ligger inom 
ramarna för det sökta bygglovet. Om fler spekulanter är intresserade deltar förhoppningsvis 
fler i budgivningen och därmed borde det leda till ett högre försäljningspris. Nackdelen för 
säljaren är att kostnaderna för att ansöka om bygglov redan har lagts ut, utan att de sedan 
hunnit utnyttja det. Om bygglovet då gäller ett relativt speciellt utförande, vilket gemene man 
kanske inte skulle kunna tänka sig att uppföra, leder det medgivna bygglovet inte till att fler 
spekulanter lockas till objektet. Bygglovskostnaden har då lagts ut i “onödan”. 
Mäklaren bör vidare kontrollera att bygglovet, som angivits av säljaren, är giltigt, för att en 
tvist inte ska uppstå mellan parterna p.g.a. det fel som uppstår om ett felaktigt bygglov 
angivits.   
 
 
4.8 Fel i tomter 

Att mäklarna inte kunde nämna några direkta fel verkar enligt oss inte helt orimligt, då 
faktiska fel inte förekommer i tomter på samma sätt som i byggnader. Därför kan det under en 
potentiell besiktning inte framkomma eventuella fel och brister som ska komma att tas med i 
värderingen. Istället är de fel som framkommer av mer juridisk art, exempelvis begränsningar 
i nyttjanderätt som inte framkommit vid försäljningen. Att det inte kan föreligga några 
faktiska fel i tomter borde, enligt oss, underlätta betydligt för mäklaren i och med att 
friskrivningsklausuler inte behöver framställas i samma utsträckning som när det handlar om 
en byggnad.  

Att det finns så få tomter till försäljning kan till att börja med vara en orsak till att 
mäklarna inte kunde komma att tänka på vad ett fel i en tomt skulle kunna innebära. De 
kanske själva aldrig har varit med om att det har funnits något fel vid någon av deras 
tomtförmedlingar, varför konkreta exempel från verkligheten saknas. Vi ser detta utfall som 
mycket positivt då det får oss att dra slutsatsen att mäklarna faktiskt sköter sitt jobb att 
undersöka att de juridiska förhållandena stämmer, d.v.s. om fastigheten är belastad med 
exempelvis ett servitut verkar detta framkomma i samtliga fall. Förmodligen har de också 
gjort ett bra jobb vad gäller att kontrollera och upplysa om vetskap kring huruvida 
gatukostnads- och VA-anläggningsavgifter är betalda eller inte.  

Trots att samtliga av de mäklare vi intervjuat verkar ha skött sitt åtagande bra, innebär det 
dock inte att fel inte begås, vilket tas upp i fallet med VA-anläggningsavgiften som behandlats 
i teorin. Vi anser att säljarens gode man i det fallet borde ha varit mer kritisk vid 
genomgången av objektsbeskrivningen och inte bara förlitat sig på att mäklaren framkommit 
med rätt uppgifter. Samtidigt kan vi inte argumentera mot det faktum att mäklaren borde ha 
varit mer uppmärksam på de uppgifter som säljaren angivit då denne företrätts av en god man. 
En god man är förmodligen inte lika insatt i situationen som den faktiske ägaren, varför denne 
inte kan ha vetskap om fastigheten i lika stor utsträckning. På så sätt överensstämmer vår åsikt 
med FMI:s beslut. 

Något som är intressant gällande gatukostnads- och VA-anläggningsavgifter är att 
mäklaren inte behöver kontrollera dessa kostnader enligt FML, trots att kostnaderna kan ha en 
betydande påverkan på tomtvärdet. Har mäklaren däremot kännedom om att sådana kostnader 
föreligger, genom yttrande från säljaren, måste han/hon själv kontrollera att dessa uppgifter 
stämmer om det finns skäl att misstänka att de är inkorrekta. Det kan bli en svår situation för 
säljaren om denne underlåtit att berätta att exempelvis gatukostnadsavgifter tillkommer, då en 
tvist troligtvis kommer att uppstå mellan köparen och säljaren. I de fall är det alltså säljaren 
som drabbas, och inte mäklaren, eftersom mäklaren endast behöver kontrollera uppgifter som 
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givits av säljaren. Underlåter däremot mäklaren, trots sin vetskap, att nämna att kostnaderna 
tillkommer till köparen, blir det mäklaren som är ansvarig. I slutänden av denna diskussion 
rör det sig alltså om huruvida mäklaren har fått reda på informationen om gatukostnads- 
och/eller VA-anläggningsavgifter av säljaren eller inte. Där blir frågan om hur bred en 
mäklares undersökningsplikt bör vara aktuell. Borde mäklaren, redan vid första mötet med 
säljaren till tomten, ställa frågan om det ska tillkomma gatukostnads- och/eller VA-
anläggningsavgifter, eller är det något som är en självklarhet för säljaren att meddela 
mäklaren? Rörande gatukostnadsavgifter är ett argument att säljaren kanske inte tänker på att 
sådana kostnader kan tillkomma, varför det borde minska risken att information underlåts om 
det ligger inom mäklarens undersökningsplikt att kontrollera dessa avgifter. Ett motargument 
till detta kan vara att det ändå är säljaren som ansvarar för fastigheten och därmed borde vara 
medveten och blivit informerad om att gatukostnadsavgifter ska tillkomma inom en snar 
framtid.  
 
 
4.9 Behov av rivning/sprängning  

Att som säljare lägga ut en stor summa pengar på att riva ett fallfärdigt hus kan löna sig i de 
fall där tomterna genom rivningen blir avstyckningsbara. Självklart måste avstyckning då vara 
tillåtet enligt gällande detaljplan. Att som säljare lägga ut runt 500 000 kronor på att riva huset 
kan kännas osäkert, men att få igen pengarna flera gånger om vid försäljningen borde väga 
upp detta. Om tomten däremot inte är avstyckningsbar lönar det sig kanske inte att riva det 
fallfärdiga huset. P.g.a. att vi fått skilda svar från olika mäklare angående hur intresset 
påverkas om tomten är bebyggd med ett fallfärdigt hus eller inte, har vi svårt att bilda oss en 
riktigt klar uppfattning i detta ärende. 
 
 
4.10 Möjlighet till avstyckning enligt detaljplanen 

Genom att ha möjlighet till avstyckning på sin tomt ökar också dess värde. Du kan tjäna flera 
miljoner på att stycka av din tomt och sedan sälja de styckningslotter som skapas. Samtidigt 
har du också alternativet att behålla den ena lotten och ändå tjäna mycket pengar genom att 
sälja den andra.  

En nackdel kan dock vara att byggrätten på den styckningslott som behålls minskar, då 
byggrätten många gånger baseras på en viss andel av tomtens areal. Detta kan leda till att du 
kanske inte kan bygga det hus du vill p.g.a. begränsningen i detaljplanen. Säljaren förlorar 
även tid på att ansöka om förrättning, vilket kan bidra till att avstyckning inte sker. Detta 
eftersom en avstyckning tar tid att göra och att marknadsläget eventuellt hinner ändras under 
tiden. Dessutom kanske en försäljning är brådskande för säljaren, varför denne inte har tid att 
invänta en avstyckning. Trots detta väger, i de flesta fall, fördelarna över nackdelarna. 
Självklart är det ett emotionellt beslut att stycka av och det varierar från person till person vad 
beslutet om avstyckning grundas på. Det är alltså mycket individuellt för var och en och beror 
på vilket förhållande personen har till tomten.  
 
Som en av mäklarna påpekade finns det en del människor som enbart ser det negativa med att 
avstyckningar genomförs i områden. Detta då de vill behålla den trädgårdsstad som finns 
idag. Dock får det inte glömmas bort att avstyckningen, vilken föranleder en förtätning av 
bostadsområdet, även medför att mer service tillkommer. De positiva externa effekterna med 
avstyckningsmöjligheter ökar i och med att det möjliggör att fler affärer och skolor byggs 
exempelvis. Att få närmare till mataffären behöver inte enbart vara negativt för en person som 
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faktiskt önskar att inte bo i ett tätbebyggt område. Dessutom verkar värdet på tomter i 
tätbebyggda områden vara högre än ute på landsbygden exempelvis, eftersom området blir 
mer attraktivt. Tyvärr går det ju aldrig att tillgodose alla invånares behov, utan om någon 
misstycker får denne helt enkelt ta beslutet att flytta. Givetvis medför avstyckningar också 
negativa externa effekter i form av nya, stökiga grannar som förvärvar styckningslotterna 
samt ökad trafik. Att bo på mindre yta med fler grannar som uppför stora hus på små tomter 
medför inte alltid en lika trevlig boendemiljö, varför ibland medhåll från vår sida kan ges till 
de som motsätter sig förtätningar. 
 

4.11 Fastighetsreglering 

Möjligheten att få göra en avstyckning kan många gånger vara beroende av om en 
fastighetsreglering kan genomföras eller ej.  

Om det saknas 100 m2 för att få igenom en avstyckning (förutsatt att lämplighetsvillkoret 
är uppfyllt), kan en fastighetsreglering från grannens tomt göra att fastighetsägaren som köper 
till de extra kvadratmetrarna kan tjäna ett högt belopp på att kunna genomföra en avstyckning 
i samband med en fastighetsreglering. Våra tankar kring detta är att det är en bra lösning på så 
sätt att det många gånger blir en “win-win-situation”, d.v.s. fastighetsregleringen är lönsam 
både för den tillträdande och för den avträdande fastigheten. Visserligen tjänar den 
tillträdande fastigheten mer på fastighetsregleringen om därmed en avstyckning blir aktuell, 
men samtidigt kan den avträdande fastigheten ha behov av ersättningen plus den 
tillkommande vinsten som fördelas mellan fastighetsägarna - särskilt om den avträdande 
fastighetens mark som överförs inte har en väsentlig betydelse för dennes fastighet. 
 

4.12 Avstyckning och rivning 

I de fall att en eventuellt avstyckningsbar tomt är bebyggd med ett ruckel, som förhindrar den 
potentiella avstyckningen, är det viktigt att ansöka om avstyckning innan huset rivs. Detta 
eftersom det är fullständigt onödigt att genomföra rivningen och först därefter upptäcka att 
tomten ändå inte är avstyckningsbar.  
 
Efter att grundligt ha diskuterat och analyserat vad som är mest lönsamt att investera i – en 
helt obebyggd tomt alternativt en tomt bebyggd med en totalt fallfärdig byggnad – varierar 
beroende på vilka kostnader som är betalda eller inte, samt vilka beskaffenheter tomten har.  

En obebyggd tomt, där sprängning inte behöver utföras samt att kommunalt VA är 
framdraget, är den optimala tomten för en köpare. Samtidigt är en bebyggd tomt, vilken också 
är ansluten till kommunalt VA och är fri från sprängningsarbeten, också ett mycket bra 
alternativ. Dock är förutsättningen i det senare fallet att tomtpriset är nedjusterat med 
rivningskostnaderna som kommer att tillkomma vid rivningen av den fallfärdiga byggnaden, 
vilket vissa av de intervjuade mäklarna framhöll. Alltså sägs rivningskostnaderna utgöra s.k. 
transparenta kostnader i dessa fall. 
 
Ett annat alternativ är om en jämförelse görs mellan en obebyggd tomt utan kommunalt 
framdraget VA, fri från sprängningsarbeten, och en tomt bebyggd med en fallfärdig byggnad 
där kommunalt VA är framdraget. Förutsatt att rivningskostnaden är transparent, innebär det 
därmed att den obebyggda tomten i slutänden kommer att bli dyrare för köparen p.g.a. att VA-
anläggningsavgifterna tillkommer efter köpet. Det totala “slutpriset” för den obebyggda 
tomten blir därför högre än om förvärvet skulle ha avsett den bebyggda tomten. Om 
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rivningskostnaden inte hade varit transparent hade däremot den obebyggda tomten blivit 
billigare, eftersom VA-kostader är betydligt lägre än rivningskostnader i de flesta fall. 
 
Det sista alternativet som vi funderat kring är om kommunalt VA är indraget, men att 
nödvändiga sprängningsarbeten inte är utförda på en viss del av den obebyggda tomten. 
Tomten som är bebyggd med ett fallfärdigt hus kräver i detta fall enbart rivningskostnader, 
som är transparenta. Som sagt är det inte helt enkelt att veta vad sprängningskostnader ska 
komma att kosta i förväg, men vi utgår från att rivningskostnaderna överstiger det aktuella 
beloppet. Alltså blir det dyrare att köpa den obebyggda tomten som kräver 
sprängningsarbeten, trots att kommunalt VA är indraget. Detta faktum beror på att 
rivningskostnaderna sägs vara transparenta. Hade så inte varit fallet hade det varit billigare att 
köpa den obebyggda tomten. 
Ur säljarens perspektiv ökar chanserna till en bra budgivning om huset står kvar vid 
försäljning eftersom spekulanterna då utgörs av både de som söker tomt och de som önskar 
renovera sitt drömboende. Om inte rivningskostnaderna är transparenta borde dessutom 
säljaren tjäna på att ha huset kvar på tomten eftersom denne då slipper både denna utgift och 
arbete, samt att kostnaden inte heller dras av från tomtpriset. 
 
Kostnaden för en lantmäteriförrättning vid avstyckning varierar till synes. Variationen beror 
på lantmätarens nedlagda tid och hur omfattande avstyckningen är. Denna kostnad måste tas i 
beaktning inför en avstyckning. Dock verkar det vara värt att lägga ner dessa kostnader 
eftersom en avstyckning genererar betydligt mer pengar när styckningslotten/lotterna säljs. 
Samtliga mäklare påstod att styckningsfastigheten betingar ett värde som är nästintill hälften 
så lågt som styckningslotternas värde tillsammans, varför avstyckning alltid är lönsamt. 

 
4.13 Specialproblem vid tomtvärdering 

Efter att ha arbetat intensivt med denna undersökning har vi kunnat konstatera att det verkar 
förekomma vissa konkreta specialproblem vid värdering av tomter, i jämförelse med andra 
typer av objekt. Vissa mäklare ansåg att det inte fanns några direkta problem, medan andra 
kom att tänka på ett fåtal.  

De problem som togs upp, exempelvis att sprängningskostnader är svårvärderade eller att 
en åtgärd är beroende av beslut från en granne, gör att det kan vara svårare att värdera en tomt 
än en bebyggd fastighet.  

Frågan är om de mäklare som svarade att de inte ser några specialproblem med att 
värdera tomter bara inte kom på något konkret exempel på rak arm, eller om sådana problem 
faktiskt inte föreligger. Nämnas ska att det för oss som utomstående inte är helt enkelt att 
avgöra om de specialproblem som togs upp av några av mäklarna enbart förekommer vid 
tomtvärdering. Problem som går att likställa med dessa kanske påträffas även vid bebyggda 
fastigheter? För att klargöra detta hade ytterligare mäklare behövt besvara vår fråga, men vi 
fick inte den respons vi hade önskat vid den mailförfrågan som skickades ut. Därför är 
jämförelsematerialet inte tillräckligt omfattande för att kunna göra en korrekt bedömning och 
jämförelse i detta hänseende. 
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4.14 Förmedlingsskillnader - tomt respektive bebyggd fastighet 

Sammanfattat har vi kommit fram till att de skillnader som föreligger förmedlingsmässigt vid 
tomter är att det (1) faktiskt verkar finnas en specifik årstid som många gånger är mer lämplig 
att sälja tomter under, (2) krävs större kunskap inom läsning av detaljplan, (3) finns färre 
parametrar att basera värderingen på, (4) inte är lika vanligt med budgivning samt (5) att 
mäklaren inte håller visningar på samma sätt. 

 
Gällande årstiden har vi kunnat konstatera att visualisering är en viktig del gällande 

intresset hos spekulanter, och därmed under den period av året som är ljusare vilket ger bästa 
bild av hur tomten ser ut.  

Anledningen till att det är så viktigt med kunskap inom läsning av detaljplan, är för att det 
kan finnas viktiga bestämmelser i planen som är avgörande för om en potentiell köpare väljer 
att delta i en budgivning eller inte. Vi anser att det ur en köpares perspektiv är självklart att 
kunna få ut så mycket information om tomten som möjligt, dels för att veta vad som går att 
göra med tomten, dels för att undvika oroligheter och missförstånd. Alltså, ju bättre avläsning 
som görs av detaljplanen, desto bättre och mer rättvis blir värderingen. I och med att 
detaljplanen har en betydelsefull roll vid värdering av tomter, finns därmed flera parter 
inblandade i processen. En mäklare kan behöva ha regelbunden kontakt med både kommunen 
för att uppdatera sig om den senaste informationen kring detaljplaner, VA-
anläggningsavgifter m.m. Om mäklaren inte har hämtat korrekta uppgifter gällande t.ex. VA-
anläggningsavgifter kan det skapa problem i framtiden, varför det kan var värt att kontrollera 
korrekta avgifter med hjälp av kommunen. 

Som nämnt finns färre parametrar att basera värderingen på, vilket är ganska naturligt 
eftersom det inte finns ett rent fysiskt objekt när det rör sig om tomter. 

Anledningen till att det inte är lika vanligt med budgivning beror till största del på att det 
finns så få objekt ute till försäljning. Dock behöver inte detta vara något negativt, eftersom 
mäklaren ofta har ett spekulantregister med potentiella köpare som söker tomter. En fördel 
med tomter är att det, p.g.a. det låga utbudet samt att de sökande genom spekulantregistret 
direkt blir kontaktade när en, för dem, lämplig tomt läggs ut till försäljning, redan finns en 
potentiell köpare som är beredd att lägga ett bud.  

Att en mäklare inte håller i visningar på samma sätt som vid bebyggda fastigheter anser 
vi inte är några konstigheter då det, även i detta fall, inte finns något fysiskt objekt för 
spekulanterna att undersöka. Detta kan återkopplas till varför visualisering är så viktigt, just 
för att köparen vill kunna se en tomt som en slutprodukt, varför det då underlättar om tomten 
är plan. Vi har genom diskussionen kommit fram till att köparen istället ser möjligheterna 
med att kunna bygga ett hus utifrån tomtens beskaffenhet i kombination med läge, solläge 
m.m. 
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5. Slutsats 
Utifrån vad som kan utläsas i teorin och empiristudierna finns en rad skillnader mellan att 
värdera tomter i jämförelse med att värdera bebyggda fastigheter. För att få en ännu klarare 
uppfattning kring våra frågeställningar kunde naturligtvis fler mäklare ha intervjuats, då vissa 
av de svar vi fick faktiskt skiljde sig åt markant.  
 

Trots avsaknaden av många parametrar vid tomtvärdering, finns det andra faktorer som är 
avgörande, vilka inte är fullt lika aktuella när det rör sig om bebyggda fastigheter.  

Den viktigaste faktorn är läget, vilket även är bland de viktigaste faktorerna gällande 
bebyggda fastigheter, men detaljplanens bestämmelser och främst vilken byggrätt som tomten 
har, är en bidragande faktor till det bedömda tomtvärdet. Läget består dels av mikroläget, 
d.v.s. hur tomten är belägen inom kommunen, samt makroläget, d.v.s. vilken kommun tomten 
ligger i, och tillsammans bidrar de till tomtens värde. Läget och byggrätten är alltså de störst 
värdepåverkande faktorerna, vilket vi konstaterat både utifrån teorin och empirin. 

 
Till viss del har det även betydelse om en tomt ligger i Nacka, på Lidingö eller i 

Danderyd, då respektive kommuns bestämmelser kring exempelvis detaljplaner kan skilja sig 
åt. På så sätt har kommunen en viss påverkan på tomtvärdet, då planbestämmelser i form av 
t.ex. byggrätt är en betydelsefull faktor, även avseende spekulanternas intresse för tomten. 
 
Det är dock viktigt att veta att alla tomter och spekulanter är unika och att det därmed alltid 
kan förekomma undantag från samtliga teorier och diskussioner som framkommit i denna 
uppsats.  
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7. Bilaga 1 
 
Intervju fastighetsmäklare 
 

1.   Vilka metoder använder ni vid värdering av tomter?  
Tas hänsyn till detaljplanens bestämmelser vid värdering? 

Vilka faktorer påverkar tomtvärdet och hur mycket påverkar dessa tomtvärdet? 
-          Är det mer attraktivt om tomten ligger närmare stadskärnan i jämförelse med 

längre ut i Nacka/Danderyd på Lidingö? 
-          Kan det väga upp om en tomt ligger längre ut, men närmare vattnet i jämförelse 

med en tomt som ligger närmare stadskärnan men med ett längre avstånd från 
vattnet? 

2.   Vilken är den vanligaste målgruppen bland tomtköpare? 

3.   Går man något på kvadratmeterpris eller fokuseras mer på läget än storleken vid värderingen? 
  

4.   Förändras intresset bland spekulanter om det finns bestämmelser i detaljplanen? Exempelvis 
att planen anger att ett hus får byggas i max ett plan och dylikt samt att tomterna måste/bara 
får uppgå till en viss storlek. 

5.   Är det större efterfrågan på en obebyggd tomt eller en som är bebyggd med en fallfärdig 
byggnad? 

-    Skulle man som mäklare kunna rekommendera en säljare att riva ett hus för 
att få ett högre pris för tomten eller är det ”bättre” att låta det stå kvar? 

6.      Hur stort är intresset för tomter? Finns det något statistikunderlag? 
Är tomter mer svårsålda än bebyggda fastigheter? 

Hur länge brukar tomter ligga ute till salu i jämförelse med villor, bostadsrätter, fritidshus? 

Finns det någon speciell period/årstid då tomterna är mer lättsålda? Vi vill gärna göra en 
jämförelse av efterfrågan mellan 1) tomter och 2) villor, bostadsrätter och fritidshus rörande 
när/om de är lättsålda. 
Vad är den största skillnaden/skillnaderna med att förmedla samt värdera tomter i jämförelse 
med villor/bostadsrätter/fritidshus?  

7.   Är två avstyckade tomter värda mer (tillsammans) än den hela oavstyckade fastigheten? 
Stämmer detta och vad beror det i så fall på? 
(Tänk dig att vi har en stamfastighet som vi styckar av; är då styckningslotterna värda mer 
tillsammans än vad styckningsfastigheten var värd från början?) 

8.   Hur påverkas en tomts värde och efterfrågan beroende på om gatukostnads- och/eller VA-
anläggningsavgifter är betalda eller inte? 

Syns en minskad efterfrågan, dvs. ”avskräckt beteende”, hos spekulanter om dessa kostnader 
inte är betalda och om de dessutom är mycket höga? 

9.   Är det någon skillnad på skogstomter och ”någorlunda byggklara tomter” relaterat till pris? 
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10.  Vilka specialproblem finns med att värdera tomter? 

11.  Är tomterna som förmedlas främst avstyckade eller är de ”nya” tomter? 



 

63 
 

8. Bilaga 2 
 
Mailkonversation Lantmäteriet 
 
1. Vad kostar en genomsnittlig avstyckning? Vad är den genomsnittliga tidsåtgången? 
 
2. Får man göra fastighetsreglering i samband med avstyckning? 
Vi tänkte ett exempel där tomter enligt detaljplanen måste vara minst 900 m2. Vår fastighet är 
1 700 m2 och vi vill kunna stycka av denna. Vi vill reglera in 100 m2 från en grannfastighet 
och på så vis sedan kunna stycka av vår fastighet (efter reglering blir den alltså 1 800 m2) till 
två 900 m2-tomter. 
Måste åtgärderna (fastighetsreglering och avstyckning) genomföras i två steg/ett steg? Går 
dessa två åtgärder att utföra ”samtidigt”, eller krävs två förrättningar? 
 
3. Vad händer om parterna skulle vara oense vid fastighetsreglering? Hur fungerar det om den 
avträdande fastigheten inte går med på marköverföringen? (Frågan avser privata tomter, ej 
jordbruksfastigheter) 
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9. Bilaga 3 
 
Mailkonversation Lidingö Stad 
 
1. Är gatukostnadsavgifterna lika höga i olika kommuner/län? Här vill vi göra en koppling till 
förhållandet mellan tomtpris och gatukostnads-/VA-anläggningsavgifter. 

2. Finns någon typ av fast pris för gatukostnads-/VA-anläggningsavgifter, oavsett vad tomten 
är värd? Har avgifterna att göra med tomtens storlek? 

2. Skiljer sig VA-anläggningsavgifter mellan kommuner? Vilka typer av kostnader finns? Är 
de lika höga i alla kommuner? 
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10. Bilaga 4 
 
Mailkonversation Danderyds Kommun 
 
1. Hur varierar gatukostnaderna inom kommunen?  

2. Vilka påverkande faktorer finns för kostnaderna? 

3. Finns någon typ av fast pris för kostnaderna, oavsett vad tomten är värd? 
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11. Bilaga 5 
 

Tillsynsärende från FMI 

2012-10-24:19  
Saken: Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666); fråga om omsorgsplikt, felaktig 
uppgift i objektsbeskrivning samt journalföring  
 
Fastighetsmäklarinspektionens avgörande  
Fastighetsmäklarinspektionen meddelar mäklare X erinran.  
 
Bakgrund  
I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har mäklare X kritiserats för att ha 
marknadsfört en fastighet med en felaktig beskrivning i fråga om huruvida 
anslutningsavgiften för vatten och avlopp var betalad.  
 
Anmälan  
Anmälaren har i huvudsak anfört följande. 
 
I egenskap av god man hade han uppdraget att sälja ett fritidshus. Den 9 augusti 2011 
tecknades uppdragsavtal med mäklare X. Han talade om för mäklaren bland annat att huset 
stått obebott i över 10 år, att tomten kanske är avstyckningsbar, att vatten och avlopp (V/A) är 
framdraget till tomtgränsen och att vattnet från den egna brunnen fungerar. Mäklare X frågade 
honom om det fanns avloppsbrunn. Han svarade att han inte visste men att han hade sett ett 
inbetalningskvitto till kommunen på en anslutningsavgift som troligen var betald. Han hade 
mycket lite kunskap om fastigheten, vilket han berättade för mäklare X som skulle ta reda på 
alla uppgifter han behövde inför kommande annonsering. Det fanns särskilda skäl för 
mäklaren att kontrollera hos kommunen vad som gällde angående anslutningsavgiften.  
 
Av mäklarens egen journal har man i efterhand kunnat utläsa att mäklare X den 10 augusti 
2011, dagen efter att uppdragsavtalet ingicks, utfört en kontroll av anslutningsavgifter för V/A 
m.m. Mäklare X hade alltså redan då tagit reda på vad inbetalningskvittot till kommunen 
avsåg och att anslutningsavgiften för avlopp var betald samt att tomten var avstyckningsbar.  
 
Den 18 augusti 2011 kom ett mejl från mäklare X med en fastighetsbeskrivning och lite 
bilder. ”Titta gärna igenom detta och återkom till mig så kan vi annonsera ut det i början av 
nästa vecka”. Han tittade igenom och utgick från att allt var korrekt, alla fakta hade ju 
mäklaren tagit reda på så det måste ju stämma.  
 
Den 22 november 2011 skrevs köpekontrakt. Han hade med sig de få papper han hade 
avseende fastigheten, bland annat lagfart och inbetalningskvittot till kommunen som visade 
att anslutningsavgiften för avlopp var betald. Mäklare X tittade igenom dokumenten och sa att 
anmälaren själv skulle lämna över dessa till köparen på tillträdesdagen. Efter undertecknande 
skulle kontraktet skickas till överförmyndaren för godkännande.  
 
Först i samband med att mäklare X skulle göra en kapitalvinstberäkning framkom, efter det att 
mäklaren då varit i kontakt med kommunen, att den betalade anslutningsavgiften för V/A 
endast avsåg avlopp. I köpekontraktet är allt korrekt angivet ”Kommunalt/enskilt 
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sommarvatten. Avlopp saknas.” I beskrivningen står det: ”Enskilt vatten idag men kommunalt 
VA finns vid tomtgräns med anslutningsavgift betald”. Anslutningsavgiften för avlopp var 
betald men inte avgiften för vatten om 50 000 kronor. Nu har mäklaren rekommenderat 
honom att betala köparen 50 000 kronor.  
 
Mäklaren  
Mäklare X har i ett yttrande tillbakavisat kritiken och i huvudsak anfört följande.  
 
Från första början när han hade kontakt med anmälaren angav denne tydligt att avgiften för 
V/A var betald. Inget snack om den saken. Det fanns inget att tvivla på och därför kryssade 
han för detta i checklistan.  
 
Det stämmer inte att han åtagit sig att inhämta alla uppgifter om fastigheten, utan enbart de 
uppgifter som anmälaren själv inte hade kännedom om, t.ex. om fastigheten var 
avstyckningsbar, information från Lantmäteriet och planskiss. Att han skulle dubbelkolla den 
kommunala avgiften var inget de talade om. Han anser inte att det funnits särskilda skäl för 
honom att kontakta kommunen. Han hade ingen misstanke att uppgiften från anmälaren kunde 
vara felaktig.  
 
Han skickar alltid en beskrivning på förhand till säljarna för att de ska kunna godkänna 
uppgifterna, eftersom det är säljaren som är ansvarig för uppgifterna. Dagen innan 
kontraktskrivningen skickade han ut ett avtalsförslag till båda parter. Vid själva skrivningen 
gick han igenom kontraktet för att det inte skulle vara några oklarheter. Vid det tillfället 
pratade de också om att V/A-avgiften var betald. I anmälan anges att anmälaren hade med sig 
några papper till kontraktskrivningen. Bunten var säkert en halv decimeter tjock, varför han sa 
att det var säkrast att anmälaren lämnade över allt detta till köparen på tillträdesdagen.  
 
I samband med att kapitalvinsten skulle beräknas åtog han sig att kolla V/A-avgiftens belopp 
med kommunen. Han fick då veta att endast avloppsavgiften var betald. Han kontaktade 
genast anmälaren för att påtala att de uppgifter anmälaren lämnat kanske inte stämmer. 
Anmälaren tittade på sitt kvitto och insåg då att det endast avsåg avloppet.  
 
Handlingar i ärendet  
I det till anmälan fogade köpekontraktet anges att bilagan Utdrag ur Lantmäteriets 
fastighetsregister tillhör köpekontraktet. I bilagan anges bland annat följande.  
 
Tillgång till VA: Kommunalt/enskilt sommarvatten. Avlopp saknas.  
 
Till sitt yttrande har mäklare X fogat bland annat objektsbeskrivningen och sin mäklarjournal.  
 
I objektsbeskrivningen anges bland annat följande:  
 
Mycket fin och AVSTYCKNINGSBAR tomt med fritidshus /…/. Beläget på en lugn och 
barnvänlig gata med mycket grönska. Enskilt vatten idag men kommunalt VA finns vid 
tomtgräns med anslutningsavgift betald.  
 
I objektsbeskrivningen anges vidare följande vid rubriken Vatten/Avlopp  
 
Vatten genom egen borrad brunn och hydrofor.  
Kommunalt vatten och avlopp vid tomtgränsen med anslutningsavgift betald!  
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I mäklare Xs journalanteckningar anges bland annat följande:  
Datum   Utförd av  Anteckning  
2011-08-10  Mäklare X  Kontroll – Anslutningsavgifter, Va, mm 
 
Mäklare X har uppgett att anledningen till att det i journalen anges att han kontrollerat V/A-
avgifter m.m. är att anmälaren så tydligt från början uppgav detta till honom. 
 
Fastighetsmäklarinspektionens bedömning  
 
Omsorgsplikten och objektsbeskrivningen  
Enligt 8 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag 
omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.  
 
I 16 § tredje stycket fastighetsmäklarlagen anges att om mäklaren har iakttagit eller annars 
känner till eller med hänsyn till omständigheterna har särskild anledning att misstänka något 
om fastighetens skick som kan antas ha betydelse för en köpare, ska mäklaren särskilt upplysa 
denne om detta.  
 
Av 17 § första stycket fastighetsmäklarlagen framgår att fastighetsmäklaren ska kontrollera 
vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra 
rättigheter som belastar den. Mäklaren ska också kontrollera om fastigheten har del i en eller 
flera gemensamhetsanläggningar.  
 
Av 18 § samma lag framgår att fastighetsmäklaren ska tillhandahålla en tilltänkt köpare som 
är konsument en skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning).  
 
Objektsbeskrivningen ska innehålla uppgift om fastighetens beteckning, taxeringsvärde, areal 
och driftskostnader och om vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den, 
liksom uppgift om gemensamhetsanläggningar. Objektsbeskrivningen ska också innehålla 
uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt.  
 
I nu aktuellt ärende är det är ostridigt att uppgiften i objektsbeskrivningen, om att 
anslutningsavgiften för kommunalt vatten var betald, är felaktig. 
Fastighetsmäklarinspektionen kan konstatera att den aktuella uppgiften inte är en obligatorisk 
uppgift i objektsbeskrivningen. Inspektionen vill emellertid framhålla att om en sådan uppgift 
ändå finns i en objektsbeskrivning ska den naturligtvis stämma med verkligheten. De 
uppgifter som mäklaren för in i en objektsbeskrivning hämtar mäklaren huvudsakligen från 
säljaren. Det är denne som svarar för att uppgifterna är riktiga, om inte mäklaren har 
anledning att misstänka att de är felaktiga. Det är först då som mäklaren har en särskild 
upplysningsskyldighet till köparen i frågor som rör fastighetens skick som kan antas ha 
betydelse för denne. Ord står mot ord i fråga om vad mäklare X åtagit sig att kontrollera. Mot 
mäklare Xs bestridande kan det inte heller i övrigt fastställas att han agerat i strid med sina 
skyldigheter. Underlag för åtgärd saknas i denna del.  
 
Journalen  
Fastighetsmäklaren ska enligt 20 § fastighetsmäklarlagen föra anteckningar över 
förmedlingsuppdraget – en så kallad journal.  
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I förarbetena till fastighetsmäklarlagen anges att de som har ett intresse av att veta vilka 
åtgärder mäklaren vidtagit ska kunna få dokumentation över uppdraget. Det är 
förmedlingsuppdraget som ska dokumenteras. Skyldigheten omfattar uppgifter om när 
uppdraget ingicks, när och på vilket sätt en åtgärd vidtagits samt när uppdraget upphör (prop. 
2010/11:15, s. 60f).  
 
I den mäklarjournal som mäklare X gett in till Fastighetsmäklarinspektionen anges att han den 
10 augusti 2011 gjort en kontroll i fråga om anslutningsavgifter. 
 
Fastighetsmäklarinspektionen kan inledningsvis konstatera att det av anteckningen inte 
framgår hur den nedtecknade kontrollen utförts eller närmare vad den avser. Den åtgärd som, 
enligt mäklare Xs egen uppgift, motsvaras av anteckningen är att han mottagit en uppgift från 
uppdragsgivarens gode man.  
 
Det är en självklarhet att en fastighetsmäklares noteringar i mäklarjournalen ska vara korrekta. 
I det nu aktuella ärendet är det Fastighetsmäklarinspektionens uppfattning att anteckningens 
formulering avseende kontroll av V/A-avgifter ger ett intryck av att uppgiften kontrollerats 
med någon annan än säljaren eller representanten för säljaren. Anteckningen i journalen kan 
inte anses motsvara den åtgärd mäklare X själv uppgett att han utfört. Inspektionen finner 
därmed att mäklare Xs journalanteckning är bristfällig. Förseelsen motiverar erinran.  
 
En ledamot anmäler skiljaktig mening i följande fråga.  
 
Omsorgsplikten och objektsbeskrivningen  
Mäklare X har gjort gällande att det i förmedlingsuppdraget saknats skäl för honom att 
kontrollera uppgiften om huruvida avgifterna för V/A var betalda. Enligt min mening har det 
emellertid, i denna förmedling, funnits omständigheter som talar för att mäklare X närmare 
bort kontrollera uppgiften om de betalda avgifterna, eller i vart fall uppmärksamma parterna 
på osäkerheten kring uppgiften. Att säljaren företräds av en god man utgör en sådan 
omständighet. Att uppgiften i fastighetsutdraget och den uppgift mäklare X säger sig ha fått 
från uppdragsgivaren är motstridiga utgör en annan sådan omständighet. Genom sin 
underlåtenhet i denna del har mäklare X brutit mot god fastighetsmäklarsed. Förseelsen 
motiverar erinran. 
 
 


