
 

  
EXAMENSARBETE,    
FASTIGHETER  OCH  BYGGANDE    
BYGG-  OCH  FASTIGHETSEKONOMI  
MASTERARBETE,  30  HÖGSKOLEPOÄNG,  AVANCERAD  NIVÅ  
STOCKHOLM,  SVERIGE  2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effekten av attefallshus 
–   Kan attefallshus bidra till att lösa bostadsbristen?	  

Alexandra Agholme & Caroline Hammar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  TECHNOLOGY  

 
DEPARTMENT  OF  REAL  ESTATE  AND  CONSTRACTION  MANAGEMENT  

KUNGLIGA  TEKNISKA  HÖGSKOLAN  
  

AVDELNINGEN  FÖR  FASTIGHETER  OCH  BYGGANDE  
 



Master of Science Thesis  
  
  Title The Effect of Attefall-houses 

– Can Attefall-houses assist to solve the housing shortage? 
Authors Alexandra Agholme & Caroline Hammar 
 
Department 
 
Master Thesis number 

 
The Department of Real Estate and 
Construction Management  
TRITA-FOB-ByF-MASTER-2016:17 

Archive number 423 
Supervisor Svante Mandell 
Keywords Attefall-house, Housing shortage, secondary 

renting marktet  
   

Abstract 
In Stockholm, there is a great shortage of supply on the housing market and many newly 
established on the market find it hard to find a home. During 2014 the Planning and building 
act was changed, allowing for a new kind of small buildings, so called Attefall-houses, of up to 
25 sqm to be built without building permit on single family housing units. This thesis evaluates 
the impact that Attefall-houses have on the housing shortage in Stockholm and how these 
houses could be property tax assessed.  
 
As a part of this, the profitability when those are let out have been calculated and whether they 
have a potential to become more popular has been investigated. Comparisons with foreign 
renting markets with a more widespread secondary market have furthermore been carried out. 
The thesis is limited towards Attefall-houses classified as residential.  
 
Few Attefall-houses have been built and are available for rent. Since the number of transactions 
pertaining to single family housing units with Attefall-houses was insufficient, market values 
have been estimated by studying the attitude of market actors, by an income based approach 
and by a cost approach. In order to get a more perspicuous view of the profitability, repayment 
times on those let out have been calculated. 
 
The value an Attefall-house entails on a single family housing unit has been estimated to 
between 200 000 SEK and 300 000 SEK. The repayment times when the Attefall-houses are 
let out and then are sold at this value vary between 5 and 12 years with the current legislation, 
depending on financing and municipality. If all rental income had been tax-free, the repayment 
times would vary between 4 and 7 years instead. If the Attefall-house, on the other hand, is re-
formed into a tenant ownership unit, the sales prices vary between 1 500 000 and 2 100 000 
SEK. According to this, Attefall-houses have the potential to be a profitable investment. A 
couple of problems and misleading incentives when building and renting them have, however, 
been found.  
 
A property with an Attefall-house will get two property tax assessment fees after 15 years. In 
addition, the rental income is taxable, which creates trouble for the property owner but also for 
the taxation authorities. It is also more economically profitable to re-form the Attefall-houses 
into tenant-ownership units rather than to keep them as complementary buildings. If the house 
is re-formed into a tenant ownership unit it is less of a clear alternative for newly established 
on the market hence not as good complement to the exiting property market as if the owners 
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rent out the dwelling. The process when the houses are built is, furthermore, not as easy as it 
sounds since the municipality requires detailed documents and the buildings have to meet tough 
building standards to be allowed to be let out. The processing time before starting decision can 
be given also varies a lot between different municipalities.  
 
There are also a lot of ambiguities and grey areas that have been found. It is not clear when 
letting of Attefall-houses should be classified as a business rather than a private activity and it 
is also not clear on which market value maximum rent and property tax assessment should be 
based.  
 
Possibilities for a good investment and economic benefits exist but to make the Attefall-houses 
more popular, misleading incentives should be removed and incentives for renting should 
instead be created. The legislation should also be clarified to lower the risk for property owners. 
At the end, time is needed for Attefall-houses to become an established alternative on the 
residential market.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 4 

Förord 

Detta examensarbete har skrivits som en avslutning på Samhällsbyggnads 
civilingenjörsutbildning inom Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska Högskolan.  

Arbetet har skrivits under vårterminen 2016 och har i syfte att ur saklig och ekonomisk 
synvinkel belysa attefallshus i form av komplementbostäder. Effekterna av införskaffande av 
attefallshus är tänkt att utredas och husens potential till att påverka bostadsbristen att 
undersökas. 

 
  



 5 

Författarnas tack 

Inledningsvis vill vi passa på att tacka Lantmäteriet för inspiration till ämne.  

Därefter ska ett stort tack riktas till alla de personer som har svarat på vår telefonenkät. Likaså 
vill vi tacka alla de personer som avvarat tid och ställt upp på våra intervjuer. Tack för att vi 
blivit vänligt bemötta och att ni bidragit med era kunskaper. Dessutom, tack till Ola Hammar 
för all uppbackning och barnpassning, utan dig hade uppsatsen tagit betydligt längre tid. 

Slutligen vill vi också tacka vår handledare Svante Mandell för hans stöd och återkoppling 
under arbetsprocessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 6 

Examensarbete  
  
  Titel Effekten av attefallshus  

– Kan attefallshus bidra till att lösa bostadsbristen? 
Författare Alexandra Agholme & Caroline Hammar 
Institution 
Examensarbete Master nivå 

Fastigheter och byggande 
TRITA-FOB-ByF-MASTER-2016:17 

Arkiv nummer 423 
Handledare Svante Mandell 
Nyckelord Attefallshus, bostadsbrist, 

andrahandsuthyrning 
   

 
Sammanfattning 
I Stockholm råder det brist på bostäder och många nya på bostadsmarknaden har svårt att hitta 
en bostad. Under 2014 förändrades Plan- och bygglagen, vilket gjorde att en ny typ av 
byggnader, så kallade attefallshus, på upp till 25 kvm kunde byggas utan bygglov på 
småhustomter. Denna uppsats utvärderar den påverkan som attefallshus har på bostadsbristen i 
Stockholm och hur dessa hus bör taxeras.  
 
Som ett led i detta har lönsamheten om husen hyrs ut beräknats samt huruvida de har potential 
att bli mer populära utretts. Dessutom har jämförelser gjorts med hyresmarknader i länder som 
har en mer utbredd andrahandsmarknad. Uppsatsen är avgränsad till att fokusera på attefallshus 
som används som självständiga boenden.  
 
Det är inte många attefallshus som har byggts eller som hyrs ut. Då transaktionsmaterialet för 
småhusfastigheter med attefallshus var bristfälligt har marknadsvärden uppskattats genom att 
studera olika marknadsaktörers syn på attefallshus, genom en avkastningsmetod där 
attefallshusen hyrs ut samt genom att uppskatta produktionskostnaderna. För att få en mer 
överskådlig bild av lönsamheten har även återbetalningstiderna vid uthyrning av dessa hus 
beräknats.  
 
Det mervärde ett attefallshus ger upphov till på en småhusfastighet har uppskattats till mellan 
200 000 och 300 000 SEK. Återbetalningstiderna om dessa hyrs ut och sedan ger detta mervärde 
vid försäljning varierar med dagens lagstiftning mellan 5 och 12 år, beroende på kommun och 
finansiering. Om alla hyresintäkter vore skattefria skulle återbetalningstiden istället vara mellan 
4 och 7 år. Om attefallshuset däremot ombildas till bostadsrätt kan dessa säljas för mellan 1 500 
000 och 2 100 000 SEK. Mot bakgrund av detta borde attefallshus kunna vara en lönsam 
investering. En rad problem och missledande incitament för byggande och uthyrning av dem 
har dock identifierats.  
 
De fastigheter som har attefallshus kommer att få två fastighetsavgifter om 15 år. Därutöver 
beskattas hyresintäkterna. Det skapar besvär för fastighetsägaren men också vad gäller kontroll 
av uthyrning. Det är även mer ekonomiskt lönsamt att ombilda attefallshusen till bostadsrätter 
än att behålla dem som komplementbostäder. Ombildas attefalllshusen till bostadsrätter utgör 
de sedan inte samma tydliga förstagångsboende för nyetablerade på marknaden och bidrar 
därigenom inte lika tydligt till att lösa bostadsbristen, då de inte kompletterar nuvarande 
fastighetsmarknad lika bra. Processen då attefallshusen ska byggas är heller inte så enkel som 
det låter då kommunen kräver detaljerade dokument och byggnaderna måste uppfylla hårda 
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byggkrav för att få hyras ut. Handläggningstiden innan startbesked kan ges är även mycket 
varierande mellan kommunerna. 
 
Dessutom har flera oklarheter och gråzoner i lagstiftningen hittats. Det är inte tydligt när 
uthyrning av attefallshus klassas som näringsverksamhet kontra privat verksamhet och det är 
heller inte tydligt vilket marknadsvärde maximal hyressättning och taxering bör baseras på.  
 
Möjligheter till en bra investering och samhällsekonomiska vinster finns men för att göra 
attefallshusen mer populära bör missledande incitament tas bort och incitament för uthyrning 
bör istället skapas. Lagar bör också förtydligas för att minska risken för fastighetsägare. 
Därefter krävs tid då boendeformen behöver bli etablerad i samhället. 
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Inledning  
Det råder stort underskott på bostäder i många städer runt om i världen (Boverket, 2012), så 
även i de större städerna i Sverige. (Länsstyrelsen Stockholm, 2015) Samtidigt stiger 
efterfrågan på bostäder eftersom befolkningen i de svenska städerna, inte minst i Stockholm, 
ökar snabbare än bostadsbyggandet. (Länsstyrelsen Stockholm, 2015) Hög efterfrågan i 
kombination med lågt utbud leder till stigande bostadspriser. (Wheaton, 1999) I Stockholm är 
därför bostadspriserna höga samtidigt som det är en låg tillgänglighet till hyreskontrakt. 
(Länsstyrelsen Stockholm, 2015) 
 
Denna utveckling har ansetts vara ett problem både för de boende, men också för samhällets 
ekonomi i stort. Stockholm är en attraktiv region, men det är svårt för studenter, forskare och 
andra nya på bostadsmarknaden att ta sig in och hitta ett boende. (Länsstyrelsen Stockholm, 
2015) Olika lösningar för att öka utbudet och omsättningen har beaktats (Kalbro, et al., 2009) 
men bostadspriserna och bristen på utbud eskalerar ännu. (Boverket, 2012) 
 
För att underlätta för nyetablerade på bostadsmarknaden ändrades därför den svenska Plan- och 
bygglagen (PBL) i juli 2014. Ändringen innebar bland annat att ett attefallshus – 
komplementbyggnad eller komplementbostadshus – på upp till 25 kvadratmeter kan byggas 
utan bygglov. Endast en bygganmälan till kommunen fordras. (Proposition 2013/14:127 och 
SFS (29014:477) Lag om ändring i PBL) Attefallshusen öppnar upp för en ny potentiell 
hyresmarknad i Sverige, men trots detta visar Abdula och Oksman, i sitt examensarbete i juni 
2015, att förändringen i lagstiftningen inte ännu har fått det genomslag som förväntades. 
(Abdula & Oksman, 2015) 
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka hinder som kan elimineras för att attefallshus 
ska bli attraktivt att bygga och hyra ut. Genom en granskning av produktionskostnader, 
återbetalningstider och byggnadernas marknadsvärdepåverkan kommer problem rörande 
införskaffande och uthyrning av attefallshus att belysas, samt potentiella lösningar att 
övervägas. Därefter kommer även taxeringen av attefallshus att utvärderas och husens påverkan 
på bostadsmarknaden att diskuterats. 
 
Frågeställningar 
Är attefallshus en lönsam investering?  
Har attefallshus potential att blir mer populära?  
Kan attefallshus ses som en bidragande lösning på bostadsbristen i Stockholm? 
 
Bakgrund  
Ett attefallshus kan utgöra en självständig bostad (komplementbostadshus) eller en 
komplementbyggnad. Det måste placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. 
Attefallshuset kan hyras ut av ägarna utan att den tidigare användningen behöver ändras och 
utan tillstånd. Det är också möjligt för attefallshusen att strida mot detaljplan. (Proposition 
2013/14:127 och SFS (29014:477) Lag om ändring i PBL) 
 
Trots bristen på bostadsutbud är nybyggandet av bostäder i Sverige lågt i förhållande till 
grannländerna. (Nylander, 2014) Förutom den låga nybyggnationen i Sverige kan också 
reglerna kring andrahandsuthyrning utgöra ett hinder för en effektiv bostadsmarknad. (JB 
12:39) Jämfört med nybyggande av lägenheter förefaller attefallshusen vara en billigare 
(Statens bostadskreditnämnd, 2010 och attefallshus, 2015) men också snabbare lösning på 
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underskottet av bostäder, till följd av den annars komplexa planprocessen. (Kalbro, et al., 2009 
och 2013/14:127) 
 
Utanför Sverige finns redan etablerade system där privata aktörer köper bland annat 
enfamiljshus i syfte att hyra ut dem. Ett exempel på detta är buy-to-let, som i Storbritannien har 
varit ett sätt att introducera en ny typ av bostadsutbud. (Woodward, 2011 och Bank of England, 
2015) I Norge är det är betydligt mer vanligt att ha uthyrbara delar i bostäderna än i Sverige. 
Dessa har dessutom fått stora subventioner och skattelättnader under en lång tid. (Statens 
bostadskreditnämnd, 2012)  

Avgränsningar 
Uppsatsen begränsas till att endast fokusera på attefallshus fungerande som självständiga 
bostäder i fem kommuner i Stockholms län: Sollentuna, Täby, Stockholm, Huddinge och 
Nacka.  
 
De valda kommunerna har många fristående hus och är lokaliserade nära centrala Stockholm. 
Lokaliseringen gör dem attraktiva för bland annat studenter, och därför finns potential för 
uthyrning i dessa kommuner. Eftersom lagändringen endast berör Sverige och den största 
bostadsbristen återfinns i Stockholm har studien riktats mot denna stad. De fem kommunerna 
anses kunna spegla Stockholmsmarknaden i stort.  
 
Komplementbostäder kommer att vara i fokus eftersom komplementbyggnader inte behöver 
inrymma eget kök och badrum eller uppfylla en bostads standard, vilket gör att de inte behöver 
vara beboeliga och inte får hyras ut som bostad. Dessutom kostar komplementbyggnader 
mindre att bygga än komplementbostadshus, och därmed kan inte dessa generaliseras 
tillsammans. Attefallshus i form av komplementbostäder har mot bakgrund av detta ansetts vara 
den lagändring som till störst grad har potential att bidra till bostadsbristen och därför har 
studien fokuserat på denna byggnadstyp. 
 
Vidare är huvudfokus på attefallshus som komplementbostäder till småhus men en översiktlig 
beskrivning av dem som bostadsrätt kommer användas som referensram eftersom 
komplementbostäder har visat sig ofta ombildas till bostadsrätter.  
 
Disposition    
Kapitel 1 ger en snabb introduktion till ämnet och berättar om undersökningens syfte, 
frågeställningar och avgränsningar. De metoder som har använts för att undersöka och besvara 
frågeställningarna i projektet tas upp i korthet och metodernas validitet diskuteras.   
  
Kapitel 2 går igenom relevant bakgrundsteori och fakta. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
bostadssituationen i Sverige och Stockholm, samt hur andra länders privata bostadsmarknad ser 
ut. En närmare beskrivning av konceptet attefallshus tas upp och de regler som gäller för att få 
klassa ett hus som bostad i Sverige lyfts fram. Därefter fortsätter kapitlet med att beskriva olika 
tekniker för fastighetsvärdering och hur olika typer av fastigheter taxeras i Sverige.  
  
Kapitel 3 handlar om de metoder som används för att kunna få fram fakta om olika aktörer på 
fastighetsmarknaden. 
  
Första avsnittet behandlar den telefonenkät som genomförts i utredningen, och börjar med att 
beskriva den metod som har använts. I metoden tas val av målgrupp, målet med enkäten och 
hur enkäten genomfördes upp. Därefter går avsnittet in på att beskriva resultatet av metoden 



 12 

och avslutar med några allmänna kommentarer av resultatet.   
  
Andra avsnittet handlar om undersökningens kvalitativa interjuver. Stycket inleds med en 
metoddel där syftet med intervjuerna framkommer samt diskuteras på vilket sätt intervjuerna 
har utförts. När metoden för intervjuerna gåtts igenom tas resultatet från de olika intervjuerna 
upp i tre sammanfattande texter. Den första diskuterar intervjuerna med bankpersonal, den 
andra de med olika mäklare och den tredje de med akademiker inom fastighetsbranschen. Varje 
stycke har även en kommentar där slutsatser från intervjuerna uppmärksammas.   
  
Kapitel 4 tar upp de klassiska värderingsmetoder som används vid fastighetsvärdering och 
värderar attefallshusens påverkan utifrån dessa. Därefter görs även en generell 
investeringsanalys där återbetalningstider för attefallshus diskuteras. 
  
I första avsnittet redogörs för den metod som har använts i syfte att få fram ortsprisunderlag, 
och resultat för metoden presenteras. Därefter kommenteras resultatet och metoden.  
  
I den andra delen behandlas produktionskostnaderna för ett attefallshus och hur dessa generellt 
kan räknas ut. Avsnittet börjar med en genomgång av den bakgrundsfakta och de antaganden 
som krävts specifikt till inputs i produktionskostnadsmetoden. Därefter går avsnittet över till 
att beskriva produktionskostnadsmetoden som har använts följt av resultatet på metoden. 
Slutligen kommenteras också metoden och dess resultat.  
  
I sista underkapitlet görs en en kassaflödesanalys. Kapitlet börjar med att ta upp den specifika 
bakgrundsfakta som krävs för att på ett tillförlitligt sätt kunna uppskatta ett attefallshus’ 
kassaflöde. Efteråt förklaras de scenarier som undersökts och de metoder som har använts för 
att få fram potentiella marknadsvärden och återbetalningstider. Sedan presenteras och 
kommenteras först resultaten för potentiella marknadsvärden och därefter uppskattade 
återbetalningstider för utvalda scenarier.   
  
Kapitel 5 innehåller en diskussion där resultaten av alla de olika delarna av arbetet vägs samman 
och analyseras.   
  
Kapitel 6 sammanfattar kapitel 5 och besvarar kort undersökningens frågeställningar.  
 
Metod  
Examensarbetet har genomförts som en undersökande studie, som inletts med en 
litteraturstudie. Antal startbesked i de valda kommunerna studerades genom att 
bygganmälningar för attefallshus begärdes ut från respektive kommun och ett försök till 
ortsprismetod gjordes genom att studera transaktioner av dessa fastigheter i NAI Svefas 
databas. En telefonenkät har därefter, tillsammans med djupintervjuer, använts för att utvärdera 
inställningar som husägare har till attefallshus, uppskatta köpares betalningsvilja för husen och 
analysera bankernas belåningsvilja. Telefonenkäten har vänt sig till fastighetsägare som har 
investerat i attefallshus medan djupintervjuer har gjorts med fyra banker som ger ut många 
bolån i Sverige, mäklare aktiva vid villaförsäljning i de valda kommunerna samt akademiker 
kunniga på svensk, norsk och tysk fastighetsmarknad. Dessutom har ett attefallshus’ 
marknadsvärdepåverkan under olika grundförutsättningar estimerats med en kvalitativ 
avkastningsmetod. Även produktionskostnaden samt hypotetiska investeringsanalyser har 
genomförts. Detta har gjorts i syfte att simulera marknadsvärden och återbetalningstider samt 
för att uppskatta attefallshusens potential att bidra till att lösa bostadsbristen i Stockholm. 
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Tillförlitlighet    
Validitet är ett mått på i vilken utsträckning ett koncept, en slutsats eller en metod är välgrundad 
och svarar exakt mot den verkliga världen. Validiteten för mätverktyg, så som enkäter och 
tester, är ett mått på förmågan att mäta vad metoden syftar till, nämligen att spegla verkligheten. 
Den interna validiteten berör statistisk signifikans och kausalitet och den externa validiteten är 
ett mått på möjligheterna att generalisera resultatet. Emellertid måste mätmetoderna och 
resultaten också vara pålitliga. Reliabilitet berör kvalitén på mätningarna och den utsträckning 
resultaten är konsekventa. Det kan t ex beröra forskarens fel och förutfattade meningar men 
också transparensen på mätningarna gjorda från rådata. (Saunders, et al., 2009, kap. 5)    
 
Telefonenkäterna genererar primärdata, vilket ökar reliabiliteten. Emellertid finns andra risker 
med sådana enkäter. Dåligt formulerade och ledande frågor kan leda till styrning av deltagarna 
vilket påverkar reliabiliteten negativt. Tiden då respondenten svarar kan också påverka 
resultatet, eftersom trötta, stressade eller irriterade respondenter kan ge felaktiga svar från 
deltagarna. Det finns också risk att enkäten inte speglar det den de åsyftar. Vidare kan frågor 
som inte är väl övervägda att leda till att resultatet får lägre validitet. Ett annat potentiellt 
problem är att svaren kanske inte är möjliga att generalisera, vilket också sänker validiteten. 
(Saunders, et al., 2009, kap. 5, 11) Vidare är kassaflödena baserade på antaganden och inte 
rådata, vilket sänker transparensen och således även reliabiliteten.  
 
För att kunna dra generella slutsatser är kvantitativa metoder att föredra men kvalitativa 
metoder kan användas som komplement då det saknas material eller för att utvärdera 
förändringar över tid. (Saunders, et al., 2009, kap. 13) Eftersom attefallshus inte har funnits mer 
än ett par år är detta ett problem. Både kvantitativa och kvalitativa metoder har således använts 
för bedömningen. Att använda en kvalitativ metod kan vara riskabelt eftersom risken för bias 
kan vara hög, då endast få personer tillfrågas. Det kan leda till felaktiga slutsatser. Intervjuerna 
genererar också sekundärdata, vilket kan tas i beaktning.   
 
Då komplementbostadshus har sorterats ut från listan med attefallsåtgärder finns en viss risk att 
alla komplementbostadshus inte har beaktats eftersom några av kommunerna inte har en tydlig 
indelning mellan klasserna komplementbostadshus och komplementbyggnad. Således kan 
ytterligare komplementbostadshus som inte finns med i vår statistik och som inte har beaktats 
i telefonenkäten finnas. Vid uppringningen har det kontrollerats att ägarna har ett 
komplementbostadshus och inte komplementbyggnad vilket gör att inga 
komplementbyggnader finns med i vår undersökning.  
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Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleds med en genomgång av dagens situation på bostadsmarknaden i 
Stockholm. Därefter presenteras de regelverk som gäller vid uthyrning av bostäder i Sverige 
samt utbredningen av andrahandsuthyrning i Stockholm i syfte att få en bakgrund till, och 
möjliggöra diskussioner kring, byggande och uthyrning av attefallshus. Andrahandsuthyrning 
i andra länder framläggs sedan för att kunna ställa Sveriges system i relation till andra. Därefter 
ges en överblick om attefallshus, ett typexempel på ett sådant och de byggregler som gäller 
byggande av bostäder, för att få en överblick. Slutligen beskrivs metoder och olika modeller för 
att värdera och taxera fastigheter, vilket senare används för att bedöma lönsamheten och 
utvärdera taxeringen av attefallshus. 
 
Bostadssituation i Stockholm  
I Sverige och speciellt i Stockholm anses det av många både dyrt att köpa en bostad och svårt 
att hitta en att hyra. (Boverket, 2012) I detta sammanhang används ofta ordet bostadsbrist. 
Enligt Boverket uppstår bostadsbrist när bostadsutbudet inte ökar i samma takt som efterfrågan, 
vilket leder till en prisökning och att priset därmed avviker från det naturliga jämviktsläget för 
bostadsbeståndet. Enligt denna definition har bostadsbrist rått i Stockholm sedan början av 
2000-talet. (Boverket, 2012) Bostadspriserna har även ökat till följd av andra faktorer, så som 
barnafödande och inflyttning, men det låga utbudet har varit en bidragande orsak. Det låga 
utbudet av bostäder har ansetts hämma den ekonomiska tillväxten i Sverige och göra det svårt 
för unga att träda in på marknaden utan att ta betydande risker. (Lind, et al., 2008) Detta har 
påpekats som problem och många förslag på möjliga lösningar har presenterats. (Kalbro, et al., 
2009)  
  
Att köpa en bostad kan vara både svårt och riskabelt, speciellt för låg- och 
medelinkomsthushåll. Traditionellt sett har hyreslägenheter varit en mer flexibel form av 
boende, eftersom de är lätta att flytta till och från. Dessa ger en möjlighet för unga och 
nyetablerade att komma in på marknaden men möjliggör också för dem som ogillar eller är 
oförmögna att ta stora lån att hitta en bostad. Studier har visat att det är rimligt att ha ett stort 
antal hyresbostäder i centrala områden eftersom detta ofta värderas högt av unga. I Stockholm 
är det dock nuförtiden liten skillnad på tillgängligheten till bostadsrättsmarknaden och 
hyresrättsmarknaden eftersom båda marknaderna är lika svåra att träda in på. För att 
hyresmarknaden ska kunna uppfylla sin funktion behöver den göras mer tillgänglig. Ett antal 
olika åtaganden har gjorts för att underlätta, framför allt för unga, att träda in på 
bostadsmarknaden i Sverige, så som hyrköp, nyproduktion av små centrala lägenheter, 
allmänna hyresgarantier, och speciella lån för unga. (Statens bostadskreditnämnd, 2012) 
 
Stockholm har en ung befolkning där hälften är under 35 år och närmare 40 % av hushållen är 
ensamhushåll. Det har gjort att trycket och bristen på små lägenheter blivit stora. Statistik visar 
även att trångboddhet ökar i socioekonomiskt svaga områden som domineras av flerbostadshus, 
samtidigt som boendetätheten är oförändrad eller svagt minskande i områden med småhus. En 
barnfamilj med två vuxna och två barn har i genomsnitt 20 kvadratmeter per person om man 
bor i flerbostadshus och 30 kvadratmeter om man bor i småhus. Ser man dock till en lite äldre 
målgrupp, de över 65 år, är kvadratmeter boarea per person betydligt högre. Där bor varje 
person i genomsnitt på 50 kvadratmeter i flerbostadshus, och 100 kvadratmeter i småhus. Detta 
skulle kunna höra ihop med att det i många fall har ansetts billigare för äldre att bo kvar i sitt 
tidigare boende än att flytta till ett mindre boende, då man vid försäljning av fastigheter måste 
betala en reavinstskatt som ofta (om huset ökat mycket i värde) blir väldigt hög. (Länsstyrelsen 
Stockholm, 2015) 
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Ägandeformer 
När värdet på en byggnad ska diskuteras kan det vara bra att även ta upp olika ägandeformer. 
Vilken ägandeform ett boende har påverkar fastighetens och byggnadens marknadsvärde 
eftersom det påverkar köpares betalningsvilja. Att en fysisk person äger en fastighet innebär att 
denna person direkt, utan mellanled, äger fastigheten och har möjlighet att disponera den. Äger 
en person däremot bostaden genom en bostadsrättsförening äger denna bostaden indirekt. 
(Bolagsverket, 2016)   
 
I Stockholm är det vanligaste att bostäder ägs av personer eller föreningar. Enligt statistik från 
SCB ägs, direkt eller indirekt (genom bostadsrättsföreningar), 2015 64 % av alla hus i 
Stockholms län av privatpersoner. Av de återstående husen är det 14 % som ägs av 
allmännyttan, 11 % av aktiebolag, 4 % av övriga juridiska personer samt 4 % av stat, kommuner 
och landsting. För 1 % saknas uppgifter och 2 % ägs av kooperativa hyresrättsföreningar.    

 
 
Diagram 1 Ägandeform för bostadshus i Stockholm. (SCB, 2015a) 

Den vanligaste ägandeformen för specifikt småhus i Sverige är, under samma period som ovan, 
fysiska personer som äger småhusfastigheter direkt. Det finns dock en del fall då småhus också 
ingår i bostadsrättsföreningar. Dessutom finns det en liten andel som ägs av aktiebolag, stat och 
allmännyttiga bostadsrättsföreningar. I Stockholmsområdet ägs 91 % av alla småhusfastigheter 

Stat,	  kommun,	  landsting
4%

Allmännyttiga	  bostadsföretag
14%

Kooperativa	  
hyresrättsföreningar

2%

Bostadsrättsföreningar
38%

Fysiska	  personer
26%

Svenska	  
aktiebolag…

Övriga	  juridiska	  personer
4%

Uppgift	  saknas
1%

Stat,	  kommun,	  landsting Allmännyttiga	  bostadsföretag

Kooperativa	  hyresrättsföreningar Bostadsrättsföreningar

Fysiska	  personer Svenska	  aktiebolag

Övriga	  juridiska	  personer Uppgift	  saknas



 16 

av fysiska personer medan 6 % ägs av bostadsrättsföreningar. Av de resterande ägs 1 % av 
aktiebolag, 1 % av allmännyttan och 1 % av annan juridisk person. (SCB, 2015a) 
  
Bostadsrättsföreningar klassas som juridiska personer som äger bostäder och tillsammans äger 
alla medlemmar i en bostadsrättsförening fastigheten. Föreningen hyr sedan ut olika delar av 
fastigheten på obegränsad tid till sina medlemmar. Denna ägandeform är väldigt vanlig för 
flerbostadshus men inte lika vanlig för småhusfastigheter. För att skydda medlemmarna finns 
dock en del regler om vad som får klassas som bostadsrätt och hur dessa bör 
skötas. (Bolagsverket, 2016)   
  
I Sverige måste en bostadsrättsförening innehålla minst 3 skilda enheter och det måste finnas 
en ekonomisk plan över föreningens ekonomi. Föreningen ska sedan skötas av en styrelse med 
minst tre förtroendevalda personer som blivit valda vid ett årsmöte. Styrelsen ska representera 
medlemmarna och sträva efter att fullfölja föreningens åtaganden och dess stadgar. Att äga 
genom en bostadsrättsförening medför krav på att föreningen tillsammans varje år måste göra 
en årsredovisning och en revisionsberättelse. Eftersom fastigheten ägs indirekt, måste 
bostadsrättsföreningens styrelse godkänna vissa beslut och den boende har som medlem och 
delägare inte full rättighet att hyra ut eller göra om sin lägenhet. Hur begränsad ens disponering 
av lägenheten är regleras av föreningens stadgar. Anledningen till att dessa regler finns beror 
på att om föreningen inte sköts och går i konkurs blir alla medlemmar av med sina bostäder. 
(Bolagsverket, 2016)   
 
I de fall boendena ägs av allmännyttan, juridiska personer eller svenska aktiebolag kan det antas 
att dessa bedriver någon uthyrningsverksamhet och att dessa boenden hyrs ut. De som bor i 
lägenheterna kan därmed räknas som hyresgäster och äger inte på något sätt, varken direkt eller 
indirekt, bostaden utan hyr endast. Den boende har därigenom ett visst besittningsskydd men 
inga äganderättigheter. Här är det hyresvärden som betalar för underhållet och varje månad 
betalar den boende en hyra till fastighetsägaren för att få bo kvar. Emellanåt betalas en 
dispositionsavgift av den boende innan den får tillträde till boendet men ingen stor insatts ska 
normalt behövas betalas. 
 
Ett boende i en kooperativ bostad innebär ett mellanting mellan en bostadsrätt och en hyresrätt 
för de boende. En juridisk person i form av en näringsverksamhet hyr ut ett hus till en kooperativ 
hyresrättsförening, och för att bli medlem i hyresrättsföreningen betalar medlemmar en 
medlemsinsats. Efter att medlemsinsatsen är betald hyr medlemmarna boendet av föreningen 
och har då hyresrättsliga besittningsskydd. När det sedan blir aktuellt för den boende att flytta 
från boendet får medlemmen utträda ur föreningen och får då tillbaka insatsen som den betalt, 
men kan också välja att stanna kvar i föreningen. I dessa fall finns inte samma samband mellan 
nyttjanderätt och medlemskapet i föreningen som i en bostadsrätts förening. (SABO, 
2016) Denna ägandeform är inte så vanlig för småhus i Stockholm och kommer inte behandlas 
djupare.  
   
Sammanfattningsvis påverkar boendets ägandeform de rättigheter den boende har. Detta kan 
även påverka marknadsvärdet för objektet och göra det mer eller mindre svårt för ägaren att 
sälja det. Likaså påverkar det vilken nyttjanderätt som den boende har till bostaden, och 
dessutom påverkar det taxeringen av fastigheten.  
 
Regelverk vid uthyrning  
I Sverige har hyresgäster enligt Jordabalken (JB) en väldigt stark besittningsrätt till den bostad 
som de hyr (JB: 12:2 och 12:46). Detta kan ha bidragit till att många fastighetsägare och 
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bostadsrättsföreningar ansett det riskabelt att hyra ut lägenheter. Den 1 februari 2013 kom dock 
en ny lag vid namn Lag om uthyrning av egen bostad (Privata uthyrningslagen). Den gäller för 
privatuthyrning av bostäder och reglerar bland annat besittningsskyddet för boende samt den 
hyra som privatpersoner får begära vid uthyrning av t ex attefallshus. Om en privatperson hyr 
ut enligt denna lag blir den hyra som hyresvärden maximalt får begära mer marknadsanknuten 
i förhållande till reglerna när JB 12 kap. blir gällande. Privatpersonen får dock endast hyra ut 
en bostad enligt denna lag, och skulle samma person vilja hyra ut en andra bostad gäller JB 12 
kap. för den bostaden. Enligt Privata uthyrningslagen får hyran inte påtagligt överstiga 
kapitalkostnaderna och driftskostnaderna för bostaden. I detta fall beräknas kapitalkostnaden 
som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. (Privata uthyrningslagen 4 §) Vid 
denna bedömning är det viktigt att marknadsvärdet bedöms objektivt. Driftskostnaderna ska 
motsvara de nödvändiga kostnaderna för bostaden, vilket innefattar el, vatten och avgift till 
bostadsrättsföreningen. Dessutom kan viss ersättning för slitage på möbler tas ut om bostaden 
hyrs ut möblerad. Avkastningsräntan ska inte spegla de faktiska räntekostnader som 
hyresvärden har, utan ”en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden”. I 
förarbetena till lagförslaget har 4 % angivits som riktvärde för årlig avkastningsränta. (Hardvik 
Cederstierna, 2015) 
 
Ett exempel på hyresberäkning enligt Privata uthyrningslagen: 
 

En bostadsrätt eller ett attefallshus med ett marknadsvärde på 2 000 000 SEK och avgift på 1 900 
SEK per månad hyrs ut. Avkastningsräntan kan förväntas motsvara en årlig ränta på 4 %, vilket 
motsvarar 4 %/12 = 0,33 % månadsränta, och en hyra på 2 000 000 * 4 %/12 + 1 900 = 8567 SEK 
per månad. Då ett rum eller en del av bostaden hyrs ut gör hyresnämnden en uppskattning av 
kostnaderna för denna del av bostaden. Hyresberäkningen kan då oftast inte göras baserat på en 
större del av marknadsvärdet. (Hardvik Cederstierna, 2015) 

  
För att en hyresgäst ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand för självständigt bruk, krävs 
hyresvärdens samtycke. (JB 12:39) Om hyresgästen inte får hyresvärdens samtycke kan denna, 
i vissa fall, få tillstånd att hyra ut lägenheten ändå. Då behöver hyresgästen gå till 
hyresnämnden. Om hyresnämnden anser att hyresgästen har beaktansvärda skäl för att hyra ut 
bostaden kan den ge sitt tillstånd till uthyrning. Beaktansvärda skäl för en sådan upplåtelse kan 
vara ålder, sjukdom, tillfälligt arbete, studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda 
familjeförhållanden eller andra jämförbara förhållanden samt om hyresvärden inte har befogad 
anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska dock begränsas till en viss tid och kan förenas 
med villkor. (JB 12:40)  
 
På samma sätt som hyresgäster inte fått hyra ut utan hyresvärdens eller hyresnämndens 
godkännande, har heller inte bostadsrättsinnehavare haft rätt att hyra ut en lägenhet de inte 
använder hur som helst. För att underlätta andrahandsuthyrning av bostadsrätter ändrades därför 
Bostadsrättslagen (BrL) i juli 2014 enligt Lag om ändring i bostadsrättslagen (LÄBrL). Innan 
ändringen krävdes beaktansvärda skäl för att få hyra ut även bostadsrättslägenheter men 
bostadsrättsinnehavaren kan numera upplåta sin lägenhet i andra hand även om styrelsen vägrar 
ge samtycke, under förutsättning att hyresnämnden tillåter detta. Hyresnämnden ska lämna 
tillstånd om bostadsrättsinnehavaren har skäl för detta. Tillståndet ska begränsas till viss tid. 
(7:11 BrL) Godtagbara skäl kan t ex vara att en närstående behöver lägenheten under en tid 
eller att lägenheten är svår att sälja till följd av omständigheterna på marknaden. Styrelsen kan 
vägra detta om det bedöms påverka bostadsrättsföreningens skatterättsliga förhållanden. 
(Flodin, 2016) Styrelsen har också rätt att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse. (7:14 BrL) 
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Eftersom attefallshus är privatägda finns ingen hyresvärd eller styrelse som enligt ovan nämnda 
lagrum kan förhindra uthyrning. I de fall då småhus med attefallshus omvandlats till en 
bostadsrättsförening finns en styrelse och bostadsrättslagen blir då gällande. Det är dock troligt 
att den gamla ägaren ingår i styrelsen i dessa fall.  
 
Andrahandsuthyrning 
Attefallshus tillsammans med den nya privata uthyrningslagen öppnar upp för en ny typ av 
bostadsmarknad i Sverige som kan liknas vid ett mellanting mellan marknaden för inneboende 
och andrahandsmarknaden för bostadsrätter.  
 
Antal inneboende i Sverige är svårt att uppskatta eftersom det dels inte görs någon skillnad i 
Skatteverkets register mellan att hyra ut delar eller hela bostäder och dels är det troligt att 
mörkertalet är stort. 2009 var antal hushåll som hyrde ut i andra hand i Sverige 64 000. (Statens 
bostadskreditnämnd, 2012) Någon statistik kring uthyrning av privatpersoner i Sverige finns 
inte hos SCB men allmännyttan i Sverige utgjorde år 2009 56 % av det totala antalet 
hyresbostäder, och uthyrningen från privatpersoner är inte särskilt utbredd. (Lindbom, 2009 
och SCB, 2015b) Under 2015 observerades en ökning av utbudet på andrahandsbostäder och 
andrahandshyror i Stockholm, jämfört med 2014, på Blocket. Utbudet var 4 % större och 
hyrorna 9 % högre. Sedan den nya lagen trädde i kraft 2013 har utbudet ökat med 47 % i 
Stockholm. (Hem & hyra, 2016) 
 
Andrahandsuthyrning i andra länder 
Den privata hyressektorn ser väldigt olika ut inom olika länder med varierande storlek och 
karaktär. Det är även väldigt heterogena investerare på marknaderna med olika motiv för köp 
och uthyrning i de olika länderna. (Skifter Andersen, 2008) För att få en förståelse för hur 
hyresmarknader ser ut i olika länder samt för att kunna dra paralleller till det svenska systemet, 
har en översiktlig genomgång av Storbritanniens, Tysklands, Australiens samt Norges privata 
hyresmarknader och dess förutsättningar tagits upp i kommande stycken.  
 
Storbritannien 
Den privata uthyrningen av bostäder har under en längre tid ökat kraftigt i Storbritannien och 
den fortsätter att öka. En av de centrala förklaringarna till detta har i Storbritannien ansetts vara 
införandet av nya lagbestämmelser – med avreglerade hyror och kraftigt försvagat 
besittningsskydd för hyresgästen – gällande alla nya privata uthyrningar. (Kemp & Kofner, 
2010) 
 
Buy-to-let är en vanlig företeelse i Storbritannien och innebär att privatpersoner investerar i 
bland annat enbostadshus primärt för att hyra ut dem till andra privatpersoner. På så sätt 
genereras kassaflöden och avkastning. Buy-to-let är även ett sätt att öka utbudet av 
hyresbostäder. Det kräver ingen särskild kunskap inom fastigheter och fastighetsbranschen, 
vilket har bidragit till att detta har blivit en väldigt populär investering. Särskilda lån för buy-
to-let-investeringar finns i Storbritannien, så kallade buy-to-let mortgages, för att underlätta för 
sådana satsningar. Dessa är lätta att få och är konkurrenskraftiga. Lånen blir allt mer populära 
och under 2015 stod dessa för 18 % av de totala nya bolånen, vilket tyder på en trend mot en 
större privat hyressektor. (Woodward, 2011 och Bank of England, 2015) Investeringarna i buy-
to-let-fastigheter har påverkat bostadsutbudet och bostadspriserna på både en lokal och 
nationell nivå. (Sprigings, 2006) 
 
Buy-to-let-investerarna är, jämfört med väletablerade hyresvärdar, mer investeringsinriktade 
och mer inriktade på kapitalvinster. De flesta privata hyresvärdar är enskilda individer. 2006 
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hyrde 74 % av alla som hyrde från enskilda. Endast 16 % hyrde från företag och 10 % från 
andra organisationer. Hyresvärdarnas portföljer är små, vilket är en växande trend. Storskaliga 
hyresvärdar är ovanligt; de som hyrde av hyresvärdar med endast en hyresbostad utgjorde 2006 
en tredjedel av den privata hyresmarknaden. De flesta av dem som investerar i buy-to-let ser 
detta som en investering eller pensionsbesparing. (Kemp & Kofner, 2010) 
 
Hyresvärdarna har rätt till skattelättnader på räntekostnaderna men behöver betala skatt på 
hyresintäkter och realisationsvinster. (Ibid.) 
 
Tyskland 
Tyskland har en betydande privat hyresmarknad. Detta trots att mindre långtgående 
hyresregleringar funnits sedan 1971 och hyresgäster har ett starkt besittningsskydd. I Tyskland 
är det en förhållandevis låg andel som äger sin bostad och bostadsutlåningen är inte lika generös 
som i Storbritannien. Att köpa en bostad är i Tyskland något man gör en gång i livet medan det 
i Storbritannien är vanligt att se bostäder som investeringar. Den privata hyresmarknaden står 
för 77 % av den totala hyresmarknaden och 47 % av den totala bostadsmarknaden. Ungefär en 
tredjedel av bostäderna som tillhandahålls av privata hyresvärdar återfinns i en- eller 
tvåbostadshus. Dessa hyrs antingen ut i sin helhet eller också hyrs delar ut samtidigt som ägaren 
bor kvar. Många bostäder har byggts i syfte att ha en inneboende eller ett generationsboende av 
skattemässiga eller personliga skäl. Den privata hyresmarknaden präglas av heterogena 
investerare och framför allt av egna företagare och pensionärer. De allra flesta är oerfarna 
investerare. De har tydligt långsiktiga motiv och preferens för trygga investeringar. Den tyska 
privata hyresmarknaden är inte fokuserad på låginkomsttagare och sådana som inte kan köpa 
sin bostad, utan bredare målgrupper. De privata hyresvärdarna har också ett gott rykte hos sina 
hyresgäster. Den privata hyresmarknaden har alltid haft ett brett kvalitetsutbud. Systemet med 
att systematiskt köpa och sälja bostäder, i syfte att tjäna pengar och komma upp sig, är 
obefintligt i Tyskland. (Ibid.) 
 
Motiven för uthyrning har inte varit att skapa gynnsamma avkastningar och återförsäljningar, 
tvärtom är det många hyresvärdar som går med förlust vad gäller uthyrningen; istället har 
skatteanledningar varit det primära motivet. Tre fjärdedelar av de privata hyresvärdarna var 
oerfarna och småskaliga. Mellan 2002 och 2004 finansierades 63 % av inköpen av privata 
hyresbostäder med eget kapital. Det är mycket svårt för hushåll med låg kreditvärdighet att 
köpa sin bostad och således är bolånen inte lika sårbara. Hyresvärden kan inte utan vidare säga 
upp en hyresgäst utan hyresvärden måste visa bevis på ”berättigat intresse”. Hyresvärdar får 
begära den hyra som anses vanligt förekommande, men hyran får inte höjas med mer än 20 % 
på tre år. (Ibid.) 
 
Sedan 1949 har 10 % av de totala kostnaderna för en nybyggd bostad fått dras av per år de 
första två åren, följt av 3 % de nästkommande tio åren från skattepliktig inkomst. Detta för att 
stimulera nybyggnation. Renoveringskostnader får oftast dras av från hyresintäkterna, för att 
ge incitament till att hålla byggnaden i bra kondition. Dessutom får hyresvärdar i Tyskland helt 
kompensera förluster för hyresfastigheter mot deras övriga intäkter. Realisationsvinsten för 
bostäder är skattefri för privatpersoner som innehar bostaden i mer än tio år. (Ibid.) 
 
Australien 
Även Australien har en stor privat hyresmarknad. De senaste 40 åren har den aldrig understigit 
20 % av det totala bostadsutbudet. Ägandet av en hyresfastighet innebär ett optionsvärde, 
eftersom hyresvärden lätt kan omvandla användningen från kommersiell till privat. 
Nackdelarna som följer är en osäker hyresform för hyresgästen och risken för diskriminering 
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av vissa typer av hyresgäster. Investeringar i hyresfastigheter ger hyresvärden en högst synlig 
tillgång med psykologiska fördelar för riskundvikande investerare med begränsad kunskap 
inom det bredare investeringsområdet. År 1997 var ungefär 60 % av alla bostäder som hyrdes 
ut till privata hyresgäster ägda av enskilda hushåll. 6,5 % av alla vuxna ”inkomstenheter” 
boende i privata bostäder ägde minst en hyresfastighet också. De flesta investerare såg detta 
som en säker långsiktig investering. (Berry, 2000) 
 
Australien har i princip ansetts vara fritt från de betungande och normativa lagstiftande 
kontroller som begränsar hyresvärdar i många andra utvecklade kapitalistiska samhällen. Ingen 
hyresreglering har funnits sedan andra världskriget. Australien har, jämfört med andra länder i 
väst, en lagstiftning som är till förmån för hyresvärdar och inte hyresgäster då t ex effektivt 
besittningsskydd saknas för hyresgästen. Den typiska hyresvärden i Australien är en enskild 
eller ett familjeföretag som äger en eller två bostäder för uthyrning och oftast som äger sitt hem. 
(Ibid.) 
 
Det nuvarande skattesystemet uppmuntrar denna typ av ägande och alla kostnader kopplade till 
hyresfastigheten, även kostnader i samband med bostadslånet, kan dras av mot hyresvärdens 
totala inkomst som är föremål för inkomstbeskattning. Enskilda investerare kan, en efter en, 
investera i hyresbostäder eftersom det är låga ingångskostnader och skalbegränsningar samt en 
bred andrahandsmarknad. Delstatsskatt för fastigheter tas vanligtvis ut efter en eller som mest 
två bostäder, vilket ger incitament till detta högdispergerade mönster av hyresägande. Politik 
gällande beskattning har inte ansetts utgöra speciellt stora hinder för investerare, ägare och 
hyresvärdar. (Ibid.) 
 
Norge 
I Oslo finns en stor efterfrågan på bostäder, men det är inte bostadsbrist på samma sätt som i 
Stockholm. Norge har en stor andrahandsmarknad där det är vanligt att hyra ett rum, eller en 
del av en lägenhet eller ett hus. Detta underlättar för unga och ger dem en möjlighet att hitta ett 
eget boende. Att anpassa användningen av bostäder, genom att öka eller minska storleken under 
olika faser i livet, genom att ha en självständig uthyrbar del, kan underlätta både för den som 
äger bostaden och för de nyetablerade på bostadsmarknaden. I Norge kallas dessa 
uthyrningsbara delar för sokkelboliger och dessa har fått stora subventioner och skattelättnader. 
(Statens bostadskreditnämnd, 2012) Det är också vanligt att källare i villor hyrs ut. (Lindbom, 
2009) Under en tid tvingades alla nybyggen i Norge att innehålla en uthyrningsbar del. (Statens 
bostadskreditnämnd, 2012)  
 
Hyresbeståndet i Norge är, jämfört med det i Sverige, mycket begränsat. Någon allmännyttig 
sektor finns inte utan den största delen av hyresbeståndet utgörs av villaägare som hyr ut delar 
av bostaden. Andelen som äger sina bostäder är betydligt högre än i Sverige, 77 %, och 23 % 
är hyresbostäder. (Lindbom, 2009 och Statens bostadskreditnämnd, 2012) Den norska 
hyresmarknaden är heterogen med många olika privata aktörer. 15 % hyr av släktingar och 
vänner, men de flesta, 38,8 %, hyr av ”annan person”. Andra privata hyresvärdar (företag och 
fastighetsbolag) står för 19 %. Endast drygt 20 % av de som hyr sin bostad hyr av kommun, 
studentkår eller via arbetet. I Norge är det således en låg andel offentliga hyresbostäder och en 
låg andel hyresbostäder som hyrs ut av små privata företag. Över hälften av de bostäder som 
hyrs ut är privata hushålls extrahus (där ägaren själv inte bor) eller sokkelboliger. (Medby, et 
al., 2012) Dessa kan således snabbt flyttas över till ägarsektorn och ägda bostäder kan snabbt 
flyttas över till hyressektorn. Den norska bostadsmarknaden bör därför betraktas som flyktig 
och flexibel. (Lindbom, 2009) 
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Nästan alla i Norge har någon gång hyrt sin bostad men 90–95 % blir förr eller senare också 
ägare själva. I Norge finns en strävan efter att alla ska äga sin egen bostad och bostadspolitiken 
är marknadsstyrd. Skatter, lagar, finansiering och räntor bestäms i syfte att uppmuntra till 
ägande. Värdeökningar på bostaden går till ägaren. För att underlätta för nyetablerade på 
bostadsmarknaden ger den norska statliga Husbanken ut kompletterande lån, så kallade startlån. 
Lånet administreras av av den sökandes stadsdel och stadsdelen står för 25 % av risken och 
Husbanken för resten av risken. Under de första fem åren är räntan något lägre och något 
amorteringskrav finns då heller inte. Vidare finns bidrag till köp av bostad för de mest socialt 
utsatta och bostadsbidrag. (Lindbom, 2009)  
 
Det är även populärt med ägarlägenheter i Norge. Dessa kan hyras ut betydligt enklare än 
bostadsrätter då det inte finns någon bostadsrättsförening som kan neka uthyrningen, utan dessa 
betraktas på samma sätt som villor. (Lindbom, 2009) Det är dessutom möjligt att ta ut 
marknadshyror och depositioner i Norge. (Statens bostadskreditnämnd, 2012) Det finns ett 
kommunalt bidrag för unga som som syftar till att hjälpa dem med depositionsavgiften. 
Avvecklingen av prisregleringen på hyresmarknaden skedde under första halvan av 1990-talet. 
(Lindbom, 2009)  
 
I Norge, precis som i Sverige, beskattas intäkterna från uthyrningen som inkomst av kapital. 
Skattesatsen där är något lägre än i Sverige, 28 %. Intäkter från uthyrning av en del av bostaden 
är skattefritt för privatpersoner om ägaren använder minst halva bostaden själv, eller om 
bostaden eller delar av den hyrs ut för mindre än 20 000 SEK per år. Detta innebär att i princip 
all uthyrning av rum är skattefritt i Norge. (Statens bostadskreditnämnd, 2012) 
 
Attefallshus 
Under 2013 förespråkade den dåvarande svenske bostadsministern Stefan Attefall (KD) en 
reform där bygglov skulle kunna undvikas för en viss typ av byggnader. Han ville att en 
lagförändring skulle göra det möjligt för fastigheter med en- och tvåbostadshus att undgå 
bygglov vid mindre till- och utbyggnationer. Ett av Attefalls starkaste argument för reformen 
var att bostadsbristen var mycket stor och att det var byråkratiskt, svårt samt tidskrävande att 
få tillåtelse att bygga på sin fastighet. (2013/14:127, protokoll 2013/14:119) I propositionen för 
införande av bygglovsbefriade attefallshus kan följande citat hittas: 
 

Möjligheten att i vissa fall kunna undanta byggnader på upp till 25 kvadratmeter kan även leda till 
att nya små bostäder kan tillkomma snabbt på orter med bostadsbrist. Detta skulle i första hand 
innebära en avlastning för unga och studenter. (2013/14:127 s 20) 

 
Riksdagen yrkade bifall åt propositionen och lagen förändrades. Enligt lagförändringen tillåts 
en utbyggnad om 15 kvadratmeter på småhus, utan bygglov och i strid med detaljplan. 
Lagförenklingen tillåter också fastighetsägare att bygga ett eller flera fristående hus med en 
sammanlagd markarea på upp till 25 kvadratmeter och maximal taknockshöjd på 4 meter. Dessa 
småhus namngavs attefallshus efter Attefall själv och kan vara antingen komplementbyggnader 
eller komplementbostadshus. Komplementbostadshus är en samlad benämning på små, 
oberoende hus där det går att bo och komplementbyggnader är en benämning på hus som 
kompletterar huvudhuset med t ex ett garage eller extrarum. (2013/14:127, protokoll 
2013/14:119) Det enda som krävs för att få börja byggnationen av dessa är en anmälan till 
kommunen och ett startbesked. För att få ta byggnaden i bruk krävs även ett slutbesked, som 
visar att byggnaden är säker. (PBL 10:3, 10:4)  
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Bygganmälan 
Inget av attefallshusen kräver bygglov så länge det är uppfört i omedelbar närhet till ett en- eller 
tvåbostadshus och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter eller närmare järnväg än 30 
meter. Bygglov krävs dock inte heller i dessa situationer om tillåtelse fås av berörda grannar 
eller infrastrukturförvaltare. (PBL 9:4, 9:4a) Omedelbar närhet har enligt praxis klassats som 
mindre än 31,2 meter1. Emellertid är det inte klarlagt hur nära bostadshuset attefallshuset får 
placeras men byggnaden måste vara fristående och får alltså inte placeras direkt mot 
bostadshuset. I dessa fall har det istället klassats som tillbyggnad av bostadshuset2. Placeringen 
får aldrig ske så att attefallshuset medför fara för människors hälsa eller säkerhet, eller medför 
annan betydande olägenhet. (PBL 2:9) Inom områden som är särskilt värdefulla ur historisk, 
kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt krävs dock bygglov för attefallshus. (PBL 9:4d, 8:13) 
Klassning av detta behöver inte ha skett innan utan det räcker med att området är representativt 
för ”tidigare samhälleliga eller estetiska ideal, eller att de ger en god uppfattning om tidigare 
sociala villkor för en viss samhällsgrupp”. I varje enskilt lovärende kan detta skydd prövas. 
(Blomberg, 2015) I ett område som utgör värdefull miljö kan också kommunen i detaljplan 
bestämma att bygglov krävs. (PBL 9:4d, 9:8) I samband med startbeskedet ska 
byggnadsnämnden också informera om krav enligt annan lagstiftning. (PBL 10:24) Inga nya 
byggnader får t ex uppföras där strandskydd gäller (MB 7:15), såvida inte dispens ges. (7 kap. 
MB)  
 
Attefallshus som byggs utanför detaljplanerat område kräver oftast varken bygglov eller 
bygganmälan. Utökad bygglovsplikt kan dock gälla i områdesbestämmelser utanför 
sammanhållen bebyggelse. Komplementbostadshus kräver dock alltid anmälan och anmälan 
krävs alltid inom sammanhållen bebyggelse om det behövs med hänsyn till byggnadsverken i 
bebyggelsen. Att ändra en komplementbyggnad till en komplementbostad kräver alltid 
anmälan. (Plan- och byggförordningen 6:5, 6:6)  
 
Vid ansökan om startbesked är det flera handlingar som behövs. Dessa handlingar varierar 
mellan olika projekt men generellt krävs ansökningsblankett, situationsplan, fasadritning, 
planritning, sektionsritning, teknisk beskrivning, konstruktionsritning och kontrollplan. 
Ansökningsblanketten innehåller personuppgifter på fastighetsägarna och uppgifter om 
fastigheten samt vad ansökan gäller. Situationsplanen är en ritning i skala 1:400 där 
attefallshusets placering framgår med två avstånd. Om huset placeras närmare tomtgräns än 4,5 
m krävs att berörd granne skriver under situationsplanen. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 
och där ska alla fasader, marknivåer, materialval och kulörer redovisas. Även planritningen ska 
vara i skala 1:100. I den ska alla våningsplan redovisas och entréplanet ska vara möblerat. Dessa 
måste även vara måttsatta. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa en genomskärning 
av byggnaden. Ritningen ska vara måttsatt och våningshöjd, golvnivåer, takvinkel samt 
marknivå vid entréer ska framgå. De tekniska lösningar som används ska framgå av den 
tekniska beskrivningen. Dessa är bland annat grundläggning, takkonstruktion, brandskydd, 
uppvärmning, ventilation, energihushållning samt säkerhet. Vidare ska den information som 
                                                
1	  Kammarrätten i Göteborg 2008-06-04 mål nr 7595-06, Fråga om huruvida en friggebod som är 
placerad 75 m från bostadshuset är att betrakta som placerad i omedelbar närhet 
MMD Vänersborg 2013-07-02 mål nr P 605-13 Fråga om huruvida en friggebod som är placerad 31,2 
m från bostadshuset är att betrakta som placerad i omedelbar närhet 
2 	  Kammarrätten i Göteborg 2010-03-05, mål nr 7156-09, avd. 2 Fråga om friggebod som har byggts 
direkt intill bostadshus är att betrakta som komplementbyggnad eller tillbyggnad 
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behövs för att uppföra ett attefallshus framgå av en eller flera konstruktionsritningar. Dessa 
ritningar ska vara fackmannamässiga och tas fram av konstruktörer. I kontrollplanen ska de 
kontroller som ska göras under byggprocessen redovisas. (Stockholms stad, 2014) 
 
Dessa krav på bygganmälan gör att de i dag krävs ungefär samma handlingar för en 
komplementbostadshusanmälan som för ett bygglov. (Stockholms stad, 2014 och Stockholms 
stad, 2015b) Ärenden som gäller bygglov ska dock handläggas skyndsamt, inom 10 veckor, 
men för attefallshus (PBL 9:27) finns det i dagsläget ingen reglering i PBL gällande 
handläggningstid för bygganmälan. Det enda som framgår, i Plan- och byggförordningen 
(PBF), är att en anmälan ska vara skriftlig och göras till byggnadsnämnden. Denna paragraf 
kommer dock att upphöra 2016-07-01 och ersättas av en paragraf där även handläggningstiden 
berörs enligt Förordning om ändring i PBF (FÄPBF). Enligt den nya paragrafen ska 
byggnadsnämnden handlägga en anmälan skyndsamt och beslut om startbesked ska lämnas 
inom fyra veckor. Vid frågor av större vikt eller av principiell betydelse får dock beslut lämnas 
inom åtta veckor. (PBF 6:7 och FÄPBF) 

I samband med lagändringen där attefallshus infördes, ändrades även villkor för uthyrning av 
privat bostad. Innan ändringen gjordes var fastighetsägare tvungna att ansöka om bygglov för 
att ändra användningen av fastigheten om de ville hyra ut en privat bostad. Efter ändringen 
krävs endast ägaren skickar in en ansökan till kommunen och att byggnaden uppfyller rådande 
bostadsstandarder. (2013/14:127, 2013/14:119) Förhoppningar fanns om att nya 
komplementbostäder skulle byggas och att andrahandsuthyrning av dessa skulle bli populärt. 
Under första månaden efter förändringen visade sig dock inte förändringen och lagändringen 
ha haft speciellt stor inverkan. (Abdula & Oksman, 2015) 
 
Typexempel på attefallshus 
Vid beräkningarna för produktion, underhåll och driftkostnader har ett nyckelfärdigt 
attefallshus valts ut som typexempel, Attefallshus Ljusterö. Huset kostar 399 000 SEK inkl. 
moms. Huset är då helt färdigmonterat och målat. Även frakt och att lyfta huset på plats ingår. 
Hur det utvalda huset ser ut framgår av bilden nedan. 

Huset är på 25 kvm med snedtak, svart träfasad, stora fönster och ett L-format trädäck som går 
runt husets ena kortsida. På husets nedre plan finns ett sovrum, ett badrum samt ett gemensamt 
allrum som fungerar både som vardagsrum och kök. I huset finns det också ett litet loft som 
kan nås med en stege. På loftet finns utrymme för förvaring eller till säng. På bilden nedan syns 
attefallshuset utvändigt. 

Bild 1 Attefallshuset exteriört. (Attefallshus, 2015) 
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Sovrummet är 4,1 kvm och har laminatgolv. Vardagsrum och kök har en öppen planlösning om 
11,5 kvm. Köksutrustningen består av kyl, frys, häll, ugn, fläkt, diskho, diskbänk, blandare och 
köksskåp. Samtliga vitvaror är från Whirlpool. Badrummet är 3,7 kvm och där finns handfat, 
spegelskåp, toalett och dusch med glasväggar. Loftet är 8,4 kvm. Taket består av falsad plåt 
och ytterväggarna är välisolerade i sju lager. Huset har en träfasad och 12 fönster i olika storlek. 
Fönsterna är treglas. (Attefallshus, 2015) Rummens storlekar och husets planlösning framgår 
av bild 2 nedan. 

 
 

Attefallshus får ha en taknock på maximalt 4 m. (2013/14:127). Taknockshöjd är den höjd som 
högsta delen av byggnaden har, med undantag från det som sticker upp på taket så som skorsten 
och antenn. Nockhöjden beräknas normalt från medelnivån på marken där huset är placerat. 
(Boverket, 2014) 
 
Boarean (BOA) mäts mellan ytterväggarnas insidor med innerväggar inkluderat. Endast 
våningsplan som har en takhöjd på 1,9 m ska räknas med i boarean. Om det är snedtak måste 
denna minsta takhöjd finnas över ett utrymme med minst 0,6 m bredd. För utrymmen under 
markytan utgör ytan istället biyta (BIA). (Skatteverket, 2016a) 
 
Byggregler 
För att få hyra ut en bostad måste den uppfylla rådande bostadsstandarder. Regleringar gällande 
utformning och tekniska egenskaper som finns i PBL, PBF, BBR och EKS ska appliceras på 
attefallshus precis som på övriga byggnader. Särskilda regler för bostadsutformning för små 
bostäder finns i Boverkets byggregler (BBR). (Boverket, 2016a) Enligt PBL ska attefallshus 
uppfylla de tekniska egenskaper som är väsentliga gällande husets bärförmåga, stadga och 
beständighet, brandsäkerhet, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 
användningssäkerhet, bullerskydd, energihushållning och värmeisolering samt vatten- och 
avfallshushållning. Dessutom ska huset lämplighetsanpassas för det avsedda ändamålet och 
dess tillgänglighet och användbarhet ska även gälla personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. (PBL kap. 8) Ett attefallshus som är inrättat som komplementbostadshus 
för permanentboende ska exempelvis ha samma bostadsfunktioner som en övrig bostad. Dessa 
funktioner innefattar bland annat ”inredning och utrustning för matlagning och personlig 
hygien” samt förvaringsmöjligheter. (Boverket, 2016a)  
 
Boverket gjorde i juni 2013 en utredning kring vilka regler som borde ändras för att stimulera 
byggandet av ungdoms- och studentlägenheter. (Boverket, 2013) Stora ändringar gjordes i 
Boverkets byggregler, BBR, utifrån denna utredning samtidigt som reformen med attefallshus 
genomfördes i juli 2014. Förenklingarna syftade bland annat till att underlätta byggandet av 

Bild 2 Attefallshusets planlösning. (Attefallshus, 2015) 
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små bostäder på max 35 kvm, där attefallshus inkluderas. (Boverket, 2016b) 
 
Avskiljbarhet 
Bostäder ska generellt ha avskiljbara utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro, matlagning, 
måltider, hemarbete och minst ett rum för hygien samt förvaring i den mån det är skäligt. 
Dessutom ska inredning och utrustning för matlagning och hygien inrymmas i bostaden. 
Fönster ska finnas i utrymmena i varje avskiljbar del. (BBR 3:22) Detta påverkar hur liten en 
bostad kan vara. (Boverket, 2016b) 
 
En av ändringarna som gjordes utifrån Boverkets utredning innebar förenklingar i detta krav på 
avskiljbarhet. Motivet bakom denna förenkling var att Boverket ansåg att dessa mindre boenden 
är genomgångsboenden där man endast bor under en begränsad tid. Dessa lättnader möjliggör 
byggande av mindre lägenheter. Dock kan trångboddhet bli en konsekvens. (Boverket, 2013) 
 
För små bostäder (max 35 kvm) får därför idag funktionerna samvaro, sömn, vila och 
matlagning finnas inom samma utrymme. Vidare får funktionerna måltider och hemarbete samt 
daglig samvaro och sömn och vila överlappa varandra. (BBR 3:224) För dessa bostäder finns 
alltså inget krav på avskiljbarhet. Således får alla funktioner med undantag för hygienrummet 
finnas i samma rum och endast ett fönster måste finnas. Attefallshuset måste dock fortfarande 
innehålla alla bostadsfunktioner (hygienrum, daglig samvaro, sömn och vila, måltider och 
förvaring) om det ska användas för permanentboende. (Boverket, 2016b) 
 
BBR hänvisar till den svenska standarden 
SS 91 42 21. Enligt denna är den minsta 
storleken på ett hygienrum som uppfyller 
bostadsutformnings- och 
tillgänglighetskravet 1,7 x 1,9 m. Detta 
inrymmer toalettstol, tvättställ och dusch. 
(Boverket, 2013) Utformningen av ett 
sådant hygienrum framgår av bild 3. 
 
Tillgänglighet och användbarhet 
Vidare måste bostaden vara tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- 
och orienteringsförmåga.  
 
Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar eller ben, eller dålig balans. 
Detta kan göra att exempelvis rullstol behöver användas. Nedsatt syn, hörsel eller kognitiv 
förmåga är exempel på nedsatt orienteringsförmåga. (BBR 3:112) För att bostaden ska vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga ska 
”måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) vara 
dimensionerade”. Det ska även finnas utrymme för manövrering av rullstolen. Ett rimligt 
vändmått vid denna bedömning är en cirkel med en diameter på 1,5 m. (BBR 3:113) Gångytor 
på tomter ska vara utformade så att dessa personer kan ta sig fram (BBR 3:1221) och de ska 
kunna använda ramper. Detta ställer krav på rampernas lutning (max 1:12). (BBR 3:1222) 
Huvudentréer till bostadshus måste vara tillgängliga och användbara. Detta innebär bland annat 
att det med enkla åtgärder ska gå att ordna en ramp. (BBR 3:132) Dörrar och portar ska utformas 
så att man kan passera med rullstol och det ska också gå att öppna och stänga från rullstolen. 
(BBR 3:143) Även rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga. Det innebär 

Bild 3 Den minsta storleken för ett hygienrum som uppfyller 
bostadsutformnings- och tillgänglighetskravet. (Boverket, 2013) 
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att samma krav ställs på dessa dörrar som för entrédörren. Minst ett hygienrum ska finnas på 
entréplanet. Detta ska vara tillgängligt och användbart, och det ska lätt gå att ordna plats för 
medhjälpare och en separat duschplats, såvida det inte finns från början. (3:146 & 3:147) 
 
Boverket ansåg i sin utredning 2013 att kraven beträffande tillgänglighet inte bör ändras. 
Bakomliggande skäl till detta var att de redan föreslagna lättnaderna skulle medge byggande av 
ungdoms- och studentbostäder som är 7 kvm mindre än tidigare. Enligt Boverket skulle 
minskningen i boarea – som motsvarar lättnaden i tillgänglighetskravet – vara begränsad till 
0,3–0,7 kvm. Boverket menar att denna minskning är för liten för att motivera att studenter och 
ungdomar med nedsatt funktionsförmåga ej ges samma villkor som andra. Argument finns 
också om att bostäder behöver byggas för en åldrande befolkning, som om några år behöver 
dessa typer av bostäder. (Boverket, 2013) 
 
Brandskydd 
Även reglerna kring brandskydd måste tillämpas för attefallshus. Det innebär att brandskyddet 
måste utformas så att brandsäkerheten blir tillfredsställande. (BBR 5:11) Vidare måste en 
brandskyddsdokumentation upprättas. Där ska förutsättningarna för det byggnadstekniska 
brandskyddet, utformningen av brandskyddet och verifiering av att det uppfyller kraven i BBR 
och EKS framgå. (BBR 5:12) Vidare ska bostäder ha anordningar för att tidigt kunna upptäcka 
brand i de delar där personer vistas mer än tillfälligt. För vanliga bostäder bör detta vara 
brandvarnare. (BBR 5:353) Dessutom måste materialet i tak, väggar, golv och fast inredning 
ha egenskaper som bland annat gör dem svåra att antända och inte medverkar till snabb 
brandspridning, utvecklar stora mängder värme eller deformeras av värme så att fara kan 
uppstå. (BBR 5:521) Om avståndet mellan småhuset och attefallshuset eller mellan två 
komplementbyggnader är mindre än 8 m är reglerna för brandskydd mer strikta. (BBR 5:611) 
 
Övriga byggkrav 
Utformningen av byggnader och installationer i desamma ska göras så att luft- och 
vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden är tillfredsställande så att 
olägenheter för människors hälsa kan undvikas. (BBR 6:1) Det innebär t ex att material och 
byggprodukter inte ska påverka inomhusmiljön eller närmiljön till byggnaden negativt om 
funktionskraven inte uppfylls. (6:11) Det medför exempelvis restriktioner för gammastrålning 
och radon, luftomsättning, ljus, termiskt klimat, fukt, VA och utsläpp. (BBR 6:1–6:7) Vidare 
ställs krav gällande buller. Bostäder ska utformas så att uppkomst och spridning av störande 
ljud begränsas. (BBR 7:1) Det innebär bland annat att gränsvärden finns för ljudnivåskillnader 
mellan utrymmen och stegljudsnivåer i utrymmen samt ljudisolering mot ljud utifrån. (BBR 
7:2) Vidare ställs även krav på säkerhet. Det medför att byggnader ska utformas så att risken 
för exempelvis fall, explosioner, klämning och elektriska stötar begränsas. (BBR 8:1) Det gör 
att öppningsbara fönster och balkongdörrar ska ha säkerhetsbeslag eller skyddsanordningar – 
med undantag för markplan. (BBR 8:231) 
 
Energianvändning 
Vidare ska byggnader utformas så att energianvändningen begränsas. Det innebär att 
gränsvärden finns för bostäder gällande specifik energianvändning, installerad eleffekt för 
uppvärmning, genomsnittligt luftläckage och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, U 
[W/m2K]. (BBR 9:1)  
 
Boverket kom i sin utredning 2013 fram till att kraven i BBR om energihushållning borde 
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förenklas så att byggnader på mindre än 50 kvm endast har krav på värmeisolering av 
byggnadens klimatskärm (U-medelvärde), detta mot bakgrund av att projektering och 
byggnation av små byggnader ska bli billigare. Den extra energianvändningen skulle totalt sett 
bli begränsad, då byggnader på mindre än 50 kvm har en begränsad energianvändning och få 
sådana byggnader förväntas uppföras. (Boverket, 2013) 
 
Detta ledde till att lättnader i kraven för småhus på under 50 kvm infördes. Idag finns ingen 
restriktion gällande specifik energianvändning eller installerad eleffekt för uppvärmning för 
dessa hus. Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för småhus under 50 kvm får 
dock uppgå till högst 0,33, vilket är lägre än för större småhus. Detta gäller oavsett klimatzon. 
(BBR 9:1 och 9:2)  
 
Ett alternativt sätt att bedöma gränsvärdena finns för hus med en total golvarea som är max 100 
kvm och där fönster- och dörrarean är max 20 % av den totala golvarean. (9:4) De krav som 
ställs för elvärme gäller endast byggnader med en area som är större än 50 kvm. (9:11) Eftersom 
attefallshus har en area som är mindre än detta tillämpas därför de mer generösa kraven för 
annan uppvärmning. Dessa innebär att U-värdet max får vara 0,13 W/m2K för tak, 0,18 W/m2K 
för vägg, 0,15 W/m2K för golv samt 1,3 W/m2K för ytterdörr och fönster. (9:4) Det är dock 
oklart om dessa är tillämpliga på många av attefallshusen eftersom dessa ofta har stora 
glaspartier.  
 
Fastighetsvärdering 
Fastigheter kan värderas på flera olika sätt. I detta avsnitt ges en bakgrund till 
fastighetsvärdering och de metoder som senare används för att bedöma ett attefallshus’ 
marknadsvärde.  
 
Fastigheter har flera specifika karaktärsdrag så som storlek, standard, drifts- och 
underhållskostnader och läge. Detta gör varje fastighet unik, vilket komplicerar 
värderingsprocessen av dem. Förutom dessa unika karaktärsdrag som är kopplade till varje 
fastighet, är fastighetsvärdering baserad på bedömningar om framtida makroekonomiska 
förhållanden och övriga marknadsförhållanden. Makroekonomiska faktorer är bland annat 
fastighetscykler, inflation, arbetsmarknad och ränteläge. Marknadsförhållanden berör utbud 
och efterfrågan. (Persson, 2011)  
 
Det finns flera olika koncept och definitioner kring värdet på en fastighet och dessa har också 
utvecklats och förändrats över tid. Det begrepp som oftast används i samband med värdering är 
marknadsvärde. (Persson, 2011) Internationellt definieras detta enligt standarderna RICS och 
IVS på följande sätt: 

The estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a 
willing buyer and a willing seller in an arm’s-length transaction after proper marketing wherein 
the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.  

Marknadsvärden kan beräknas med olika metoder. Ofta delas metoderna in i ortsprismetoder, 
avkastningsmetoder och produktionskostnadsmetoder. (Lind & Nordlund, 2013)  
 
Ortsprismetoder 
Då ortsprismetoder används bedöms marknadsvärdet genom att studera transaktioner för 
likvärdiga objekt, jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad. Eftersom fastigheter är unika 
och omsättningen är låg, är dessa metoder ofta förknippade med problem kring att hitta 
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tillräckligt många transaktioner, möjligheten att jämföra transaktionerna och skillnader i tid 
mellan dem. Eftersom storleken på de värdebärande faktorerna ofta skiljer sig från varandra, 
görs en normering. En á pris-beräkning görs då av betalda priser. Dessutom måste 
tidskorrigeringar göras eftersom köpetidpunkterna för transaktionerna varierar. Detta kan göra 
att värdenivåerna blir olika till följd av reala värdeförändringar eller inflation. Således kan 
medeltalsberäkningar inte göras. Eftersom alla fastigheter är unika måste även korrektioner 
göras för egenskapsmässiga skillnader. (Persson, 2011) I de fall det inte finns så många 
transaktioner kan ett parat t-test användas. (Studenmund, A H, 2014, kap. 1) Om 
transaktionsmaterial helt saknas kan ortsprismetoder inte alls göras, utan en värderare får då 
istället använda sig av annan kunskap om marknaden och göra avkastningskalkylbaserade 
metoder, produktionskostnadsmetoder eller simulera marknaden på andra sätt. (Persson, 2011) 
 
Avkastningskalkylbaserade metoder 
Avkastningskalkylbaserade värderingsmetoder kan generellt beskrivas som ”en 
nuvärdeberäkning av bedömda framtida nettoavkastningar över ett antal tidsperioder med ett 
visst kalkylräntekrav”. (Persson, 2011) Metoderna fordrar bedömningar gällande storlek på 
flera framtida parametrar. En kalkylperiod måste också bestämmas för beräkningarna. Dessa 
kan ha olika längder. Uppbyggnaden av kassaflödesmetoder är baserad på nusummeberäkning 
av årliga driftnetton under en bestämd begränsad kalkylperiod samt en nuvärdeberäkning av ett 
restvärde vid kalkylperiodens slut. Kalkylperioden delas då in i två delar där den första innebär 
att årliga driftnetton diskonteras och den andra innebär att en evighetskapitalisering görs genom 
att driftnettot året efter kalkylperioden diskonteras. Indata ska i möjligaste mån baseras på 
faktiskt gällande data, annars ska en realistisk marknadsanpassning göras. Kalkylräntans storlek 
skiljer sig mellan olika investeringar och är beroende av en rad specifika egenskaper för 
objektet. Generellt bedöms kalkylräntan som en riskfri realränta med kompensation för 
förväntningar på inflation samt en riskkompensation beroende på fastighetens specifika 
egenskaper. (Ibid.) 
 
Avkastningsmetoderna kan användas för olika syften och det är viktigt att syftet med kalkylen 
framgår. (Ibid.) Avkastningsmetoder kan användas för att beräkna ett individuellt värde på en 
fastighet. Detta görs med hjälp av ett kassaflöde där restvärde, diskonteringsränta och andra 
indata justeras efter en individuell aktörs egna förutsättningar och preferenser. Dessa 
ingångsdata kan således inte härledas från enbart marknadstransaktioner. (Lind & Nordlund, 
2013) 
 
Marknadssimulering 
Då det inte finns tillräckligt med transaktionsmaterial att tillgå – som kan ge information om 
marknaden – kan en marknadssimulering göras. Det innebär att värderaren utreder vad 
marknadsaktörer har för åsikter gällande en potentiell investering och vilka typer av förutfattade 
meningar deras värdering av investeringen bygger på. För att göra en bra simulering är det av 
stor betydelse vid en potentiell överenskommelse att veta de olika parternas för- och nackdelar 
vid överenskommelsen samt att veta vad som annars händer. Genom att ta hänsyn till köpares 
och säljares fördelar kan en bra värderare – genom att använda denna kunskap – beräkna ett 
rimligt marknadsvärde, även om inga faktiska transaktioner finns. (Ibid.) 
 
Produktionskostnadsmetoder 
Produktionskostnadsmetoderna grundas på att värdet beräknas utifrån nedlagda kostnader plus 
markkostnader. I vissa situationer kan produktionskostnadsmetoden vara den enda möjliga. 
Detta kan vara fallet om det finns för få jämförelseobjekt eller om avkastningen är svårbedömd. 
Värderingen grundas på återanskaffningskostnaden där reduktion för t ex ålder görs. Denna 
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beräkning kan göras på olika sätt. Exempelvis kan nyckeltal användas för de olika 
beståndsdelarna. (Persson, 2011) Produktionskostnaderna kan användas för att bedöma den 
värdepåverkan en anläggning kan ha på en fastighet eftersom en rationell köpare troligtvis inte 
skulle betala mer för anläggningen än kostnaden för att bygga en ny med samma funktion. (Lind 
& Nordlund, 2013) 
 
Fastighetstaxering 
I Sverige finns fastighetsskatt och fastighetsavgift, vilket är en årlig kostnad som 
fastighetsägare måste betala för sina tomter och byggnader. Fastighetsskatten betalas till staten 
och fastighetsavgiften till kommunen, och till grund för dessa avgifter ligger ett taxeringsvärde. 
Taxeringsvärdet ligger även undantagsvis till grund för den eventuella kapitalvinst som fås vid 
en försäljning av en fastighet och påverkar på detta sätt även kapitaliseringsskatten. 
(Haapaniemi & Larsson, 2011)  
 
Taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet. (FTL 5:2) Privaträttsliga förpliktelser, 
så som hyresavtal och servitut, Ska dock inte tas med i beräkningarna av taxeringsvärdet (FTL 
5:3), vilket gör att taxeringsvärdet i undantagsfall kan skilja sig från andra 
marknadsvärdeberäkningar där dessa kan tas med i beräkningen. (Haapaniemi & Larsson, 
2011) Värdefaktorer är egenskaper som hänger ihop med fastigheten och som har betydelse för 
marknadsvärdet. Dessa ska ligga till grund för värderingen. (FTL 7:1) 
 
Byggnadstyper 
En grov indelning av byggnaderna i byggnadstyper är småhus, hyreshus, ägarlägenheter, 
ekonomibyggnad, kraftverksbyggnad, industribyggnad, specialbyggnad samt övrig byggnad. 
Varje indelningen har även en rad undergrupper. (FTL 2:2) 
 
Byggnadstyperna ska bestämmas med hänsyn till det ändamål som byggnaden till övervägande 
del är inrättad för samt det sätt som byggnaden till övervägande del används på. Detta syftar till 
den användning vars delvärde är övervägande (area, volym eller avkastning) (FTL 2:3). 
Användningen ska också kunna anses vara någorlunda permanent och indelningen får inte ske 
utifrån tillfällig användning, som med någon grad av säkerhet bedöms vara en kortare period 
än fem år. (FTL 2:1 och Haapaniemi  & Larsson, 2011) 
 
En byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer indelas som småhus medan en 
byggnad som är inrättad som bostad åt minst tre familjer eller som kontor, butik, hotell, 
restaurang och liknande ska indelas som hyreshus. Ett undantag finns dock, om byggnaden 
innehåller 3D-fastigheter ska den klassas som ägandelägenhetsenhet. (FTL 2:2) 
 
Markanvändning 
Fastigheters mark indelas i tomtmark, täktmark, åkermark, betesmark, skogsmark eller 
skogsimpediment samt övrig mark. (FTL 2:4) 
 
Beräkning av taxeringsvärden 
Fastigheterna delas utifrån byggnadstypen och markanvändningen in i värderingsenheter och 
paras sen efter enskilda ekonomiska enheter ihop till taxeringsenheter. Småhusenhet är en 
taxeringsenhet bestående av småhus med tomtmark för sådan byggnad, hyreshusenhet är 
hyreshus (där även bostadsrättsföreningar som hyr ut till sina medlemmar finns inräknade) med 
tomtmark för sådan byggnad, ägarlägenhetsenheter är ägandelägenheter och tomtmark för 
sådan byggnad. Ägarförhållandena måste vara lika inom varje enhet för att de ska få klassas 
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som en taxeringsenhet. (FTL 2:1, 2:4 och Haapaniemi & Larsson, 2011) En taxeringsenhet 
taxeras för sig och utgörs generellt av en fastighet. (FTL 4:1)  
 
När värdering inför fastighetstaxering görs genomförs den i taxeringsenheter. Varje 
taxeringsenhet ska utgöra en enskild ekonomiskt enhet men kan i sig innehålla flera 
värderingsenheter. (FTL 4:6) Vilken taxeringsenhet som en fastighet ska tillhöra beror på 
fastighetens karaktär och användning. (FTL 1:6) Den egendom som ska värderas för sig kallas 
värderingsenhet. (FTL 6:1)  
 
Varje tomt samt småhus, ägarlägenheter, hyreshus, kraftverksbyggnader, industribyggnader 
och övriga byggnader som har ett värde över 50 000 SEK ska vanligen utgöra en egen 
värderingsenhet. Generellt ska komplementhus på småhusenheten ingå i samma 
värderingsenhet som det mest värdefulla småhuset inom taxeringsenheten. Småhus, hyreshus, 
industribyggnader och övriga byggnader som har ett värde under 50 000 SEK ska ingå i samma 
värderingsenhet som den mest värdefulla byggnaden inom samma tomt. Uppgår den mest 
värdefulla byggnadens värde inte till 50 000 SEK ska alla byggnader på tomten tillsammans 
utgöra en värderingsenhet. (FTL 6:2, 6:7) Komplementbostadshus som innefattar ett 
självständigt boende och komplementbyggnad som används som gäststuga eller liknande 
taxeras som småhus enligt taxeringslagen och får ett eget byggnadsvärde om byggnadens värde 
är större än 50 000 SEK. (Skatteverket, 2015a) 
 
Eftersom en grundlig värdering av alla Sveriges fastigheter skulle vara väldigt dyr att göra 
årligen, sker fastighetstaxeringen under olika år i lite olika former. Olika metoder används för 
att fastställa fastigheters taxeringsvärde och olika typer av taxeringsenheter taxeras under olika 
år. Taxering av varje typ sker således inte årligen. (FTL, 1:1) Allmän fastighetstaxering är en 
grundlig genomgång av alla fastigheter av en viss enhet i ett visst område. År 2003 skedde en 
allmän genomgång av alla småhus i Sverige och efter det sker en sådan var sjätte år (FTL 1:7). 
Mellan åren då allmän fastighetstaxering sker görs en förenklad fastighetstaxering. För småhus 
innebär det att en förenklad fastighetstaxering skedde år 2006 och därefter vart sjätte år (FTL 
1:7a). Vid denna taxering används värderingsmodellen från den senaste allmänna 
fastighetstaxeringen som grund och bidrar till ett något förenklat förfarande vid taxering. Om 
fastighetens användning förändras eller om större till- eller ombyggnationer sker, görs en 
speciell fastighetsvärdering där endast de nya förhållandenas värdepåverkan fastslås och 
taxeringsvärdet regleras utifrån detta. (Haapaniemi & Larsson, 2011) 
 
Då taxeringsvärdet beräknas används i första hand ortsprismaterial. Genomsnittlig prisnivå 
beräknas för året två år innan taxeringen sker (nivååret). Detta görs med ledning av 
prisutvecklingen och övrig marknadsinformation. (FTL 5:4, 5:5 1 st. och Haapaniemi & 
Larsson, 2011) I de fall ortsprismaterialet är bristfälligt kan marknadsvärdet bedömas med 
ledning av en avkastningsberäkning. Om detta inte heller ger tillräckligt underlag kan det 
uppskattas med utgångspunkt i tekniskt nuvärde, vilket även kallas 
produktionskostnadsberäkning. (FTL 5:5 2 st.) Det tekniska nuvärdet beräknas genom att 
återanskaffningskostnaden multipliceras med en nedräkningsfaktor som beaktar den 
värdeminskning vilken uppkommit mellan nybyggnadsåret och nivååret. (FTL 5:6) Då för få 
transaktioner – för att fastställa värdenivån – har skett inom ett värdeområde, kan ledning om 
prisnivån hämtas från andra värdeområden med likartad prisbildning. (5:5a) Utifrån dessa 
grunder bestäms sedan byggnadsvärde och markvärde. (FTL 5:7 och 5:8) Byggnadsvärde är 
mervärdet som taxeringsenheten har till följd av bebyggelse (FTL 7:8) och markvärdet bestäms 
som om taxeringsenheten vore obebyggd. (FTL 7:9) 
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Taxering av småhusenheter 
Eftersom attefallshus inrättade som komplementbostadshus i de flesta fall kan antas ha ett 
marknadsvärde överstigande 50 000 SEK får dessa idag ett eget byggnadsvärde och taxeras 
som småhus. Detta gör att en tomt som har en huvudbyggnad och ett attefallshus i form av en 
komplementbostad i Stockholm kommer att få två värderingsenheter: en med huvudbyggnaden 
och tomten samt en med attefallshuset. 
 
När man sedan värderar enheterna tar man hänsyn till storleken i form av boyta och biyta, där 
boyta tillsammans med 20 % av biytan utgör värdeyta. Vidare tas hänsyn till värdeenheternas 
ålder och livslängd samt eventuella renoveringar och tillbyggnader. Därefter bedöms även 
vilken typ av byggnad som ska värderas, vilka fastighetsrättsliga förhållanden som gäller samt 
huruvida taxeringsenheten kan bilda en självständig fastighet eller inte. I bedömningen av 
självständighet tas även hänsyn till om fastigheten tillhör någon form av grupphusområde – ett 
område med liknande fastigheter som byggts under en begränsad tidsperiod. Hur självständigt 
huset är påverkar husets värde. Småhusets värde påverkas även om det har ett lägre värde än 
andra värderingsenheter på tomten. Eftersom alla de ovan uppräknade faktorerna påverkar en 
taxeringsenhets marknadsvärde tas dessa i beaktning vid värdering för allmän, förenklad och 
speciell fastighetstaxering. (FTL 8:3, 8:4 och Haapaniemi & Larsson, 2011) 
 
Normalt utgår man vid värderingen av småhus från ett normhus (FTL 8:1). Normhuset relateras 
sedan till en rad tabeller döpta SV-tabell, SO-tabell och FV-tabell. Tabellerna anger hur olika 
egenskaper och särdrag hos värderingsobjektet som skiljer det från normhuset ska påverka dess 
värde. Värdeinverkan för storlek och standard framgår av SV-tabeller, ålder och standard i SO-
tabellen samt fastighetsrättsliga faktorer och värdeordning i FV-tabellen. (1 § SKVFS 2013:10)  
Varje värderingsenhet får också en värdeordning, vilket innebär att värdemässig hänsyn tas till 
antal bostadsbyggnader som finns på tomten och relationen mellan byggnaderna. Det mest 
värdefulla småhuset tillhör klass 1 och övriga småhus klass 2. (15 § SKVFS 2014:3) 
 
Därefter tas även hänsyn till värderingsenhetens rättsliga förhållanden genom indelning i olika 
klasser för värdefaktorer. För värderingsenheter som inte ligger inom ett grupphusområde 
indelas småhus på värderingsenhet för tomtmark som: utgör självständig fastighet i klass 1, kan 
bilda egen fastighet i klass 2, och inte kan bilda egen fastighet i klass 3. (13 § SKVFS 2014:3) 
 
För värderingsenheter tillhörande grupphusområden ska värdefaktorn fastighetsrättsliga 
förhållanden indelas i två klasser, medan övriga värderingsenheter indelas i tre klasser. (FTF 
1:35a) För att klassas som ett grupphusområde måste området innehålla eller ha potential att 
innehålla sex eller fler likartade och tidstypiska hus (3.4 SKVA 2014:6). Attefallshus antas inte 
generellt ligga inom grupphusområden eftersom villaområden oftast har varierad bebyggelse.  
 
Beroende på värdeordning får sedan enheten en nedräkningsfaktor som justerar taxerings-
värdet. För det mest värdefulla småhuset, som har värdeordning klass 1 på en tomt, är 
nedräkningsfaktorn 1,0. (FTF 1:6) För ett småhus som inte är det mest värdefulla, d v s har 
värdeordning klass 2, är nedräkningsfaktorn – för övriga värderingsenheter – 0,7 om det utgör 
egen fastighet (värdefaktor klass 1). Om det kan bilda egen fastighet (värdefaktor klass 2) och 
om det inte kan det (värdefaktor klass 3) blir nedräkningsfaktorn istället 0,5 (SKVA 2014:6 
bilaga 3). 
 
Hela Sverige är uppdelat i olika värdeområden inom vilket samma typ av mark eller byggnad 
kan anses ha liknande marknadsvärden och därigenom kan ha samma riktvärden vid 
prissättning. Utifrån denna indelning tas hänsyn till vilket värdeområde enheten befinner sig i 
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och hur värderingsobjektet skiljer sig i S-nivåfaktorn jämfört med normhuset i värdeområdet. 
(5 § SKVFS 2013:10)  
 
Dessa värdefaktorer läggs sedan ihop och utgör riktvärdet för småhus enligt formeln nedan: 
 
R = V*S*Å*N 
V = Det relativa värdet enligt SV-tabell 
S = Nivåfaktorn för värdeområdet (S-nivåfaktor) 
Å = Åldersfaktorn enligt tillämplig SO-modell 
N = Omräkningsfaktor enligt FV-tabell 
 
Korrigering kan ske vid särskilda omständigheter som ej beaktats i beräkningen, så som 
eftersatt underhåll. (Haapaniemi & Larsson, 2011) Riktvärdet för ett attefallshus är således, 
enligt omräkningsfaktorn N, halva värdet av vad det hade varit om huset var det mest värdefulla 
på tomten. 
 
För tomtmark till småhus ska riktvärdet utgöra värdet av en värderingsenhet avseende tomtmark 
eller i särskilda fall en kvadratmeter tomtmark. (FTL 12:1) Därefter görs liknande justeringar 
för tomtens värde i förhållande till normtomten som genomfördes för byggnader. I denna 
justering tas hänsyn till tomtens area, installation av vatten och avlopp, fastighetsrättsliga 
omständigheter, tillåten bebyggelse och närhet till strand. Värdet av alla värderingsenheter som 
tillhör taxeringsenheten läggs sedan ihop och 75 % av värdet utgör taxeringsvärdet. (FTL 12:3 
och Haapaniemi & Larsson, 2011) 
 
Taxering av hyreshusenheter 
Eftersom byggnader inrättade för tre familjer eller fler taxeras som hyreshus, är detta det 
närmaste alternativet för taxering av fastigheter med både ett småhus och ett attefallshus. För 
att kunna jämföra dessa två möjliga sätt att taxera kommer likaledes taxeringen av hyreshus att 
presenteras. 
 
När det gäller hyreshus regleras värdet beroende på den nettointäkt man kan förvänta sig att få 
av huset. Detta gör att hyreshus’ värdepåverkan beror på vilken lägenhetstyp som finns i huset, 
vilken total hyresintäkt som genereras och vilka underhålls- och driftskostnader (med undantag 
för hushållsförbrukning av el och gas) som är troliga. Primärt utgår man från faktisk hyra så 
länge denna inte avviker markant från aktuell bruks- eller månadshyra. Därefter görs på samma 
sätt som med småhus även en justering beroende på ålder samt eventuella om- och 
tillbyggnationer. (Haapaniemi & Larsson, 2011 och FTL 9:3) 
 
Värdet av en värderingsenhet med ett eller flera hyreshus eller med en del av ett hyreshus ska 
utgöra riktvärdet. (FTL 9:1) Endast värden från fastställd värdeserie får utgöra riktvärde för en 
värderingsenhet avseende ett hyreshus uppfört under det sjuttonde året före det år då allmän 
fastighetstaxering sker och med en hyra av 100 000 SEK. Detta gäller vid såväl allmän som 
förenklad fastighetstaxering. (FTL 9:2) Riktvärdet för hyreshus beräknas som: 
 
R = N*H*f där 
N = nivåfaktor för värdeområdet (H-nivåfaktor som framgår av riktvärdeangivelsen) ger värdet 
för en byggnad med givet värdeår (normbyggnad) 
H = hyra (nivåårets nivå) 
f = faktor som beaktar värdefaktorns ålder (hämtas i HK-tabell); denna korrigerar värdet om 
byggnaden har ett värdeår som avviker från normbyggnadens 
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Korrigering kan ske vid särskilda omständigheter som ej beaktats i beräkningen, så som 
eftersatt underhåll, precis som vid småhustaxering. (Haapaniemi & Larsson, 2011) För 
tomtmark tillhörande hyreshus ska riktvärdet utgöra värdet av en värderingsenhet avseende 
tomtmark. (FTL 12:1) En utgångspunkt är också att tomten kan bebyggas omedelbart vid 
bestämmande av riktvärdet. (FTL 12:2) Vid bestämmandet av tomtvärdet är arean tomt inte lika 
viktig som kvadratmeter byggrätt och vilken typ av byggrätt som tomten har. Det avgörande 
för värderingen av marken blir därför endast kvadratmeter byggbar area, vilken typ av byggrätt 
det gäller och vilket värdeområde som marken tillhör. (Haapaniemi & Larsson, 2011) 
 
Användningsområden 
Fastighetsvärderingen vid taxering används som tidigare nämnts som grund för 
fastighetsavgifter och fastighetsskatter. 2008 ersattes fastighetsskatten med en kommunal avgift 
för fastigheter som används för bostadsändamål. (Wadell, 2011) För småhus skulle denna avgift 
motsvara 0,75 % av fastighetsvärdet men med ett maximalt tak. År 2008 var denna 
fastighetsavgifts maxvärde 6 000 SEK för småhus med tillhörande tomtmark. Denna kostnad 
ska dock med tiden räknas upp med indexförändringen. Kvoten mellan 2016 års 
inkomstprisindex, vilket fastslagits till 162,14 och 2008 års inkomstindex, som var 131,18, 
(Förordning 2015:538 om inkomstindex för år 2016 och Förordning 2007:1022 om 
inkomstindex för år 2008) ger att maximala avgiften för år 2016 är ungefär 7 400 SEK. För 
småhus på ofri grund beräknas fastighetsavgiften på samma sätt, dock är maxtaket under samma 
period lägre och ligger på ungefär 3 700 SEK. Denna avgift kan även mätas med 
hyreshusenheter med tillhörande tomtmark som har en avgift på max 1 027 SEK per 
bostadslägenhet, eller högst 0,3 % av taxeringsvärdet. (3 § Lag om kommunal fastighetsavgift) 
 
I bild 4 nedan finns en sammanställning över vad fastighetsägare för olika värderingsenheter 
ska betala i skatt. Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att det inte ska betalas någon 
fastighetsavgift de första 15 åren för nybyggda hus som byggts efter att attefallsregleringen 
genomfördes. (Skatteverket, 2016b)  
 

 
Bild 4 Kommunal fastighetsavgift för olika värderingsenheter mellan 2008 och 2016. (Skatteverket, 2016b) 
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Taxeringsvärdena används inte bara till beräkning av statlig fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. De används också vid förvärv av fastigheter och vid uttag av stämpelskatt 
(genom att erlagd köpeskilling jämförs med taxeringsvärdet), där skatten beräknas utifrån det 
högsta av dessa. Indelningen i taxeringsenheter som sker i samband med taxeringen används 
också i annan lagstiftning och hänvisning till taxeringsvärden sker. I Inkomstskattelagen 
används de vid indelning mellan privatbostäder och näringsfastigheter och i jordabalken ligger 
dessa t ex till grund för ansvarsfördelning vid inteckningar som tecknas gemensamt för flera 
fastigheter. Ett annat exempel är vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter eller 
kooperativa hyresrätter. Taxeringsvärdena och användningen av fastigheterna finns också med 
i fastighetsregistret. Uppgifter i fastighetsregistret nyttjas flitigt i samhället. Delarna rörande 
taxering används exempelvis i samband med fastighetsomsättning och kreditrådgivning. De 
kan också användas vid skattekontroller, arbete med penningtvätt, statistik, 
verksamhetsplanering, beräkning av tomträttsavgälder och försäkringspremier etc. 
(Kommittédirektiv 2011:13)  



 35 

Marknadssimulering 
För att ta reda på hur olika aktörer på marknaden tänker och agerar har en telefonenkät 
tillsammans med ett antal intervjuer använts. Detta kapitel kommer att ta upp hur dessa enkäter 
och intervjuer genomfördes samt vilka resultat som de ledde till. Tillsammans förväntas dessa 
resultat kunna ge en bild över hur fastighetsmarknaden kan förväntas reagera vid olika 
situationer angående attefallshus. 
 
Telefonenkät  
I detta kapitel framgår först metoden för telefonenkät och varför det har valts. Sedan presenteras 
resultaten från telefonenkäten och kommentarer kring det.  
 
Metod 
För att få insikt i hur de som investerat i attefallshus tänker har en telefonenkät genomförts. 
Fastighetsägare som gjort bygganmälningar för attefallshus i form av en komplementbostad i 
de fem valda kommunerna har, om möjligt, kontaktats och fått svara på frågor – enligt bilaga 
2. Denna utforskande enkät har använts för att kartlägga användning, förväntad 
marknadsvärdepåverkan, byggkostnader, vilka som skaffat attefallshus samt huruvida 
fastighetsägare tänkt på skatteregler vid sina beslut. Vid intervjun har fastighetsägarna varit 
anonyma och de ägare som inte har haft tid eller som inte svarat har blivit kontaktade vid ett 
senare tillfälle, men lämnats ifred om de inte velat medverka. Telefonenkäter har valts framför 
såväl enkäter som skickas med post som internetbaserade enkäter, i syfte att få så hög 
svarsfrekvens som möjligt. Frågorna har även varit få och korta, och vid uppringningen har 
vikten av att fastighetsägaren medverkar belysts. Till de fastighetsägare där kontaktuppgifter 
funnits har minst fem kontaktförsök gjorts vid undersökningens slut, både med öppet och dolt 
nummer. Har fastighetsägarna haft andra uppgifter som de velat dela med sig av har de fått 
berätta om detta men ingen statistik har förts över det.  
 
Resultat  
I de fem kommuner som valts att representera Stockholmsområdet har totalt 129 st. aktuella 
anmälningar gjorts för attefallshus i form av komplementbostäder. Av dessa anmälningar var 
det 34 st. som vid närmare granskning visade sig vara återkallade eller röra andra typer av 
byggnationer, samt 29 st. där kontaktuppgifter saknades och fastighetsägarna därför inte kunde 
kontaktas via telefon. Vid genomförandet av telefonenkäten ströks även flera fastighetsägare 
som gjort en bygganmälan för ett komplementbostadshus från målgruppen, då de bestämt sig 
för att bygga en komplementbyggnad istället. De ansåg att kraven som skulle uppfyllas för att 
få klassa huset som komplementbostad var för hårda, och de ville framför allt använda huset 
till bostad inom den egna familjen. Dessutom ströks en del fastighetsägare från målgruppen då 
attefallshusen inte längre var komplementbostäder till villor, utan dessa hade tillsammans med 
småhuset ombildats till bostadsrättsföreningar med bostadsrätter. 66 st. aktuella anmälningar 
återstod efter justering utifrån detta. 
 
Svarsfrekvens 
Av de 66 st. där kontaktuppgifter funnits och som legat kvar inom projektets avgränsningar är 
det 42 st. som varit möjliga att nå. 36 st. av dessa har valt att medverka i enkäten och 6 st. valde 
att ej medverka. Dessa siffror ger en svarsfrekvens hos de kontaktade på 86 %. Det finns ett 
mörkertal hos de som inte har varit möjliga att kontakta, vilket kan leda till viss bias. 36 st. svar 
kan dock anses vara ett så gediget antal att svaren kan spegla investerares ställningstaganden.  
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Startbesked 
Av svaren på enkäten framgår att en tredjedel av de medverkande har fått startbesked för att 
bygga sina attefallshus. Självmant berättade flera stycken att de haft problem med att få igenom 
anmälan, då de varit tvungna att komplettera sina anmälningar och skicka in vad de beskrivit 
som extremt detaljerade handlingar. Vidare har flera stycken påpekat att processen har tagit 
längre tid än den skulle ha gjort om de sökt bygglov, och de har dessutom uppfattat att 
kommunerna inte har vetat hur de ska handlägga ärendet. En del av de svarande påpekade att 
de till och med fått hota med att anlita en advokat, och i vissa fall blivit tvungna att faktiskt 
anlita en, för att få sina startbesked. Av de sökande är det ett markant antal på upp till hela 43 
% av de tillfrågade som angett att de har kopplingar till bygg- och fastighetsbranschen. Den del 
yrkesverksamma som själva investerat i attefallshus men som också medverkat vid flera andra 
bygganmälningar hävdar att processen med bygganmälan och de krav som ställs för att få 
startbesked skiljer sig mycket beroende på handläggare och kommun.  
  
Utformning och användningsområde 
Vad gäller storleken på själva byggnaden är det en merpart, 56 %, som har valt att bara göra ett 
hus på 25 kvm eller mindre, medan 44 % har valt att göra ett något större hus som även har loft. 
Svaren på frågan vad fastighetsägarna använder eller planerar att använda komplementbostaden 
till finns representerade i cirkeldiagrammet nedan.  
  

 

Av diagrammet framgår att det inte verkar vara särskilt vanligt att fastighetsägare planerar för 
att hyra ut dessa bostäder till bekanta, då ingen av de tillfrågade menar att de har några sådana 
planer. Att fastighetsägare vill hyra ut till utomstående förefaller desto vanligare. Fördelningen 
mellan att hyra ut till utomstående, ha familjemedlemmar som bor i huset eller använda huset 
som gäststuga är väldigt jämn då varje svarsalternativ har en svarsandel på 28 %. En minoritet 
har svarat att de vill bo i huset själva eller använda huset till något annat.   

a.	  Uthyrning	  till	  
utomstående

28%

b.	  Uthyrning	  inom	  
familjen/	  bostad	  för	  

äldre	  barn
28%

c.	  Uthyrning	  till	  bekant
0%

d.	  Gäststuga
28%

e.	  Annat	  	  
14%

f.	  bo	  där	  själv	  
2%

a.	  Uthyrning	  till	  utomstående

b.	  Uthyrning	  inom	  familjen/	  bostad	  för	  äldre	  barn

c.	  Uthyrning	  till	  bekant

d.	  Gäststuga

e.	  Annat	  	  

f.	  bo	  där	  själv	  

Diagram 2 Procentuell fördelning över vad fastighetsägare använder eller planerar att använda sitt 
komplementbostadshus till. 
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Uthyrning och hyra 
Det är fler som svarat att de kan tänka sig att hyra ut sina attefallshus i förhållande till de som 
faktiskt gör det. Ansenliga 64 % hävdar att de skulle kunna tänka sig att hyra ut huset och vissa 
säger att de planerar att använda huset själva när familjen behöver det, för att sedan hyra ut det 
när familjeförhållandena tillåter, t ex när barn flyttat ut.   
 
Av de som inte är beredda att hyra ut sitt attefallshus är husets placering på tomten, att ägarna 
inte vill ha folk springande på tomten, att de behöver ytan själva samt att ägarna inte anser sig 
vara i behov av pengar, vanliga orsaker till att de inte kan tänka sig att hyra ut byggnaden.   
  
När det kommer till vilken hyra fastighetsägare är beredda att hyra ut sina attefallshus för, 
framgår av diagrammet nedan att det är många som inte vet eller inte anger ett fast pris, utan 
hänvisar till att de skulle ta reda på marknadshyran. Av de som anger ett fast pris är det 65 % 
som anger ett pris under 7 000 SEK. 
  

 
 
Diagram 3 Procentuell fördelning över vad fastighetsägare är beredda att hyra ut sina attefallshus för.  

  
Marknadsvärdepåverkan och produktionskostnader 
De flesta, 37 %, av de som har eller planerar att skaffa attefallshus är av uppfattningen att deras 
attefallshus ökar värdet på fastigheten med 500 000–599 000 SEK. 28 % tror att det 
attefallshuset kommer ha en lägre påverkan på värdet och 34 % tror att det kommer att ha en 
högre påverkan. 19 % tror att attefallshuset kommer att öka husets värde med mellan en och 
två miljoner. Vidare kan det konstateras att värdepåverkan av attefallshusen uppskattas väldigt 
olika av olika fastighetsägare, vilket framgår av diagrammet på näst sida. 
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Diagram 4 Procentuell fördelning över hur fastighetsägare bedömer den påverkan som ett attefallshus har på fastighetens 
marknadsvärde. 

Vad fastighetsägarna budgeterat, eller uppskattar att de har betalat, för att bygga sitt attefallshus 
har också utretts. En tydlig spridning syns i svaren över vad olika husägare uppskattade 
byggkostnaderna till, se diagram 5 nedan. De flesta, 58 %, verkar dock eniga om att 
attefallshuset kommer att kosta dem mellan 200 000–400 000 SEK.  

 
Diagram 5 Procentuell fördelning över hur fastighetsägare uppskattar sina produktionskostnader för sitt attefallshus. 

 

Av diagram 4 och 5 framgår att det är stora skillnader mellan de flestas uppskattade 
produktionskostnad för attefallshus och deras bedömda marknadsvärdepåverkan av dem. I 
diagrammet nedan framgår därför relationen för varje fastighetsägares uppskattade 
marknadsvärdepåverkan i förhållande till den bedömda produktionskostnaden. 
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Diagram 6 visar att 88 % förväntar sig att de kommer att få lika mycket eller mer vid en 
försäljning jämfört med vad produktionskostnaderna uppgår till. Däremot finns en väldig 
spridning över storleken på den procentuella skillnaden. Vidare finns det en liten del på 12 % 
som bedömer att de endast kommer att få tillbaka en del, mellan 50–70 %, av 
produktionskostnaden för attefallshuset i form av värdestegring på fastigheten.   

 
Diagram 6 Procentuell fördelning över varje fastighetsägares bedömda marknadsvärdepåverkan i relation till dess uppskattade 
produktionskostnader. 

När fastighetsägarna fick frågan om huruvida regler och skatter har påverkat deras val om att 
skaffa ett attefallshus svarade 87 % att det inte har påverkat. En lika stor andel svarar att det 
inte heller har påverkat deras val av användning för attefallshuset. 
 
Kommentar  
Svarsfrekvensen bland de fastighetsägare som varit möjliga att få tag i har varit hög, vilket gör 
att svaren kan anses spegla synen som befintliga fastighetsägare som valt att skaffa attefallshus 
har på dessa byggnader. Att en betydande andel hade valt att inte svara hade kunnat leda till 
viss bias, då det kan finnas samband mellan deras inställning till attefallshus och deras val att 
inte medverka. 6 st. av 42 är dock en så pass liten del att denna risk bör vara liten. Däremot var 
det en hel del som, trots flera försök, inte var möjliga att kontakta. Det är dock inte troligt att 
detta leder till bias i svaren då dessa inte fått veta varför vi försökt kontakta dem och således 
har inget aktivt val att inte delta gjorts. 
 
Efter genomförd telefonenkät har en klarare bild av köparnas användningsområde för 
attefallshusen framkommit, även om svaren skiljer sig åtskilligt mellan deltagarna.  
 
Det är synbart att över hälften av alla attefallshus är tänkta att användas i syfte att hyra ut till 
utomstående, inom familjen eller till äldre barn. De fall där utomstående eller äldre barn, som 
annars sökt sig ut på resterande bostadsmarknad, bor i huset kan antas avlasta resterande 
bostadsmarknad. Likaså är det ett stort antal som kan tänka sig att hyra ut, vilket tyder på att 
investerare inte är främmande för denna tanke.  
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Intervjuer  
En ingående studie av olika aktörers syn på attefallshus som komplementbostäder har 
genomförts som en del i bedömningen av huruvida attefallshus kan bidra till att lösa 
bostadsbristen i Stockholm. Denna studie bygger på intervjuer med banker, mäklare samt 
personer speciellt insatta inom hyresmarknader i andra länder. I detta kapitel presenteras och 
motiveras först metodval och sedan redovisas resultaten från de olika intervjuerna.  
 
Metod 
Banker har ansetts vara viktiga aktörer på fastighetsmarknaden då de ofta står för lån och en 
professionell syn på investeringars möjligheter och risker. För att få en uppfattning om 
bankernas syn på attefallshus och investerares lånemöjligheter har fyra djupinterjuver med 
yrkesaktiv bankpersonal på Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank genomförts. Dessa 
banker har valts ut då de är stora banker i Sverige och ger ut bolån. Därför har de ansetts kunna 
representera det svenska bankväsendet.  
 
Djupintervjuer har även gjorts med mäklare som säljer fastigheter i tre av de valda 
kommunerna: Sollentuna, Täby och Huddinge. Dessa kommuner anses representera 
närkommunerna i Stockholm då de är lokaliserade i olika delar av länet och har olika prisbild. 
Dessutom är mäklarna aktiva i närliggande kommuner och kan således prata om mer än en 
kommun. Mäklarna gör även de preliminära värdebedömningarna, har goda kunskaper om 
marknaden och hör diskussioner från både köpare och säljare. Via mäklarna har kunskap om 
köparnas åsikter gällande attefallshus samlats in men också material som kompletterar 
bankernas interjuver samt telefonenkäterna. Under intervjuerna har mäklarna tillfrågats om 
köparnas betalningsvilja för attefallshus och deras inställning till att hyra ut ett attefallshus på 
tomten. Vidare har köparnas generella syn på attefallshus diskuterats. Aktiva mäklarfirmor 
inom de utvalda kommunerna valdes utifrån studier av bostadsannonser på Hemnet. 
 
Att intervjua mäklare har ansetts vara den bästa lösningen för att få insyn i potentiella köpares 
syn på attefallshus eftersom det är svårt att komma i kontakt med potentiella köpare som aktivt 
letar bostad, utan stressbias. Att få aktiva husköpares mejladresser eller adresser har också 
antagits bli svårt. De som har dessa uppgifter (t ex banker och mäklare) har goda incitament att 
inte sprida dem då det skulle kunna uppfattas som oprofessionellt av dem. Banker som ger ut 
lånelöften och mäklare som säljer hus kommer sannolikt inte att berätta hur man kommer i 
kontakt med deras kunder; även om de gav ut informationen, skulle köpare troligtvis inte 
avslöja sin betalningsvilja då de befinner sig i budgivningssituationer. Därför har enkäter till 
aktiva husköpare inte ansetts vara lämpliga. 
 
En djupintervju gjordes sedan med en professor insatt inom andrahandsuthyrning av bostäder i 
Norge och Sverige. Även en teknologie licentiat på institutionen fastigheter och byggande på 
KTH, som tidigare bott i Tyskland, har djupintervjuats. Dessa intervjuer har syftat till att att få 
en djupare kunskap om en annan marknad för att lättare kunna identifiera brister och 
förbättringsmöjligheter inom den svenska bostadsmarknaden, och attefallshusens eventuella 
bidragande till denna. De har även gjorts för att få förståelse för skillnader mellan länderna – 
som leder till olika storlek och karaktär på andrahandsmarknaderna. Personerna har tillfrågats 
om deras uppfattning om de aktuella ländernas olika marknader och deras syn på för- och 
nackdelar med rådande system. 
 
Intervjuerna har alla utgått från förberedda grundfrågor. Relevanta följdfrågor har sedan ställts 
beroende på svaren och samtalens utveckling. För att lätt kunna få en översikt och kunna 
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jämföra svaren har sammanfattningar av varje svar skrivits. Intervjuobjekten har även fått 
granska sammanfattningarna så att ingen missuppfattning uppstått. 
 
Resultat 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av intervjuerna med banker, mäklare samt 
akademiker insatta inom utländska andrahandsmarknader. 
 
Banker 
På Handelsbanken har Anna Zickert Söderström, ställföreträdande kontorschef på deras kontor 
vid Östermalmstorg, intervjuats och på Nordea har VD för Nordea Hypotek, Michael Skytt, 
intervjuats. Vid den tredje intervjun har Åke Lindman, kreditchef för Division Företag & 
Privatkunder, Christina Moldrickx, specialist på kreditavdelningen för Division Företag & 
Privatkunder, samt Kerstin Grundberg, produktansvarig på Boendefinansiering privat, alla 
verksamma på SEB:s huvudkontor, medverkat från SEB:s huvudkontor. Vid den sista intervjun 
har Maria Broström på Swedbanks fastighetsanalysavdelning i Sundbyberg medverkat. En 
godkänd sammanfattning av respektive intervju finns i bilaga 3-6. 
 
Belåning för tillbyggnad av ett attefallshus 
På alla fyra banker går det bra att ta ett lån för byggande av attefallshus. Både Handelsbanken 
och SEB påpekar att de flesta kunder har så pass låg belåningsgrad att de utan problem kan öka 
belåningen på fastigheten. På Swedbank gör de en förhandsbedömning av ett förväntat 
marknadsvärde utifrån var fastigheten ligger. Vid beräkning av belåningsgraden används då ett 
marknadsvärde som är fastställt efter att åtgärden har gjorts.  
 
Möjlighet att få lån för att bygga ett attefallshus 
På alla banker är möjligheten att få lån god. På Handelsbanken, SEB och Nordea förklaras det 
av att de flesta har belåningsgrader som är under 85 %. På Swedbank förklaras det av att 
marknadsvärdet per kvadratmeter småhus är högre än kostnaden att bygga.  
 
Skillnader mellan olika kommuner 
På bankerna är de överens om att läget spelar roll för bedömningen av risken. På Handelsbanken 
påverkas risken av i vilken kommun fastigheten ligger eftersom olika kommuner har olika 
säkerhet. Det gör att lånevillkoren kan se olika ut. Exempelvis anses Danderyd, Täby, Bromma 
samt stora delar av Sollentuna och Huddinge enligt dem ha hög säkerhet men områden längre 
ut har det inte. Enligt Nordea kan marknadsvärdet påverkas olika när man gör en tillbyggnad, 
beroende på var fastigheten ligger. Fastigheter i Stockholmsområdet är relativt likvärdiga enligt 
Nordea men utanför Stockholms kommuner finns det områden där risken att låna ut pengar är 
större. På Swedbank påpekar de också att fastigheten kanske inte ökar lika mycket i värde som 
attefallshuset kostar att bygga. Det kan göra att de som bank blir mer restriktiva vid belåning i 
dessa områden.  
 
Faktorer bankerna tar hänsyn till vid utlåning  
På bankerna tar de framför allt hänsyn till belåningsgrad och betalningsförmåga/inkomst. Även 
andra faktorer har en inverkan vid utlåning. På Handelsbanken lägger de t ex stor vikt vid 
låntagarens historia. På Nordea ska låntagaren klara av en ränta på 8 % och 50 år rak amortering 
medan SEB kräver att det ska vara möjligt att betala en stressränta på 6–7 %. Hos SEB är också 
typkoden på fastigheten viktig för bedömningen, därutöver får ett hushåll inte belånas mer än 
fem gånger dess bruttoinkomst. På Swedbank ska man klara en stressränta på 7 %, sina andra 
omkostnader samt 2 % amortering.  
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Attefallshusets bedömda marknadsvärdeökning  
Alla bankerna är överens om att ett attefallshus ökar värdet på fastigheten och de flesta använder 
sig av mäklare för att bedöma denna påverkan.  
 
Lånemöjligheter vid belåningsgrader över 85 %  
På Handelsbanken och SEB får man i dessa fall ta ett blancolån med högre ränta, om man 
uppfyller dessa krav. På SEB kan man i vissa fall få en byggnadskredit, men det gäller främst 
större belopp. På Swedbank kan däremot en förhandsbedömning av fastigheten göras för att se 
vilket marknadsvärde byggnationen kommer att generera fastigheten. Lånemöjligheterna 
påverkas av denna förhandsbedömning.  
 
Hyresintäkternas roll vid låneförhandling 
Bankerna tar generellt inte hänsyn till hyresintäkter vid bedömningen av betalningsförmåga 
eller risk. På SEB påpekar man dock att de kan göra en individuell bedömning utifrån 
fastigheten och låntagarens unika situation, och på Swedbank anser man att möjligheten att öka 
inkomsten gör lånet säkrare och därför kan man hos dem i vissa fall få en bättre låneränta. På 
Nordea och Handelsbanken räknas dock dessa intäkter inte med vid förhandlingar med 
privatkunder. På Nordea tillägger de att de hos sig har valt att inte räkna med hyresintäkter 
eftersom de inte vill att låntagare ska köpa på spekulation.  
 
Förändringar i hyresintäkternas roll  
Ingen av bankerna tar hänsyn till hyresintäkter vid bedömningen av lånemöjligheterna och det 
har inte förändrats.  
 
Trender i införskaffandet av attefallshus 
Inte på någon av bankerna har något mönster kunnat urskönjas.   
 
Attefallshusens påverkan på fastighetsmarknadens stabilitet 
Ingen av bankerna tror att attefallshus påverkar bostadsmarknaden negativt. På Handelsbanken 
förklaras det med att de inte tror att attefallshus som används till uthyrning kommer att få så 
stort genomslag och således inte kommer att påverka fastighetsmarknaden. På Swedbank och 
Nordea tillägger de att det snarare kan vara positivt. 
  
Buy-to-let-lån 
Ingen av bankerna har planer på att införa något buy-to-let-lån i Sverige. På Nordea och SEB 
är de restriktiva till detta eftersom det kan bidra till en mer spekulativ marknad. På Swedbank 
påpekar man att det kan leda till en mer instabil bostadsmarknad men att attefallshus är en annan 
sak, eftersom de hör ihop med fastigheten där man bor. På SEB ser de dock ungefär samma 
risker med dessa lån som med utlåning för attefallshus. På Nordea, SEB och Swedbank ser de 
idag heller inte någon marknad för dessa lån, då lägenheter ofta ägs via bostadsrättsföreningar 
och där är styrelserna i allmänhet restriktiva till andrahandsuthyrning.  
 
Kommentar 
Efter att ha intervjuat fyra stora bankinstitutioner i Sverige kan det konstateras att de inte sett 
några indikationer på att kunder kontaktat dem i syfte att låna för att finansiera en byggnation 
av attefallshus. Alla banker är dock eniga om att det för de flesta av deras nuvarande kunder i 
Stockholm inte skulle finnas svårigheter i att belåna sin fastighet ytterligare, och därför tror de 
att många som skaffar attefallshus inte tar upp anledningen till sitt lån vid sina 
belåningstillfällen, utan bara utökar sina bolån utan att någon längre förhandling sker. Denna 
anledning anses rimlig och det kan konstateras att det antagligen inte är på grund av 
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finansieringsproblem och stränga utlåningspolicys som attefallshus inte slagit igenom även om 
de kräver ganska stora byggkostnader.    
  
Ingen av bankerna som besökts verkade ha någon starkt utformad policy för hur de ska låna ut 
till just attefallshus, utan de lån som tas för att bygga dessa byggnader går under samma regler 
som andra privata bolån. I dessa allmänna regler verkade det dock som att de flesta bankerna 
var väldigt restriktiva mot att räkna in eventuell hyra i fastighetsägarens betalningsförmåga. 
Swedbank verkar vara mest liberala till att se hyror som potentiell intäkt, medan de andra 
bankerna påpekade att de inte räknar in hyror alls i sina kalkyler. De andra bankerna påpekade 
dock att de skulle kunna se hyror som en övrig faktor som eventuellt kan påverka positivt, men 
som det inte läggs så stor vikt vid – Nordea verkar vara mest restriktiva. Således är det värt att 
påpeka att man som fastighetsägare har ett komplementsbostadshus på sin tomt som kan hyras 
ut vid en eventuell bolåneförhandling. Det är dock inte säkert att detta kommer tas med i 
beräkningen, men det kan bara ha positiv inverkan.   
  
Ingen av bankerna som valt att uttala sig verkar heller se några risker om införskaffandet av 
attefallshus blir en vanlig företeelse. Alla banker är dock mer restriktiva till buy-to-let-lån. 
Nordea, Swedbank och SEB anger också att dessa lån skulle göra bostadsmarknaden mer 
instabil och Nordea utrycker att det är något de inte vill bidra till. 
 
Mäklare 
Fastighetsmäklarna Tommy Persson på mäklarfirman Susanne Persson, Krister Florin på 
Fastighetsbyrån i Huddinge samt Tomas Österman på mäklarfirman Jägholm norrortsmäklarna 
har intervjuats. Susanne Persson är aktiva i bland annat Täby och Sollentuna, Fastighetsbyrån 
i Huddinge är aktiva i Huddinge och Jägholm norrortsmäklarna är aktiva i bland annat Täby. 
En godkänd sammanfattning av respektive intervju finns i bilaga 7-9. 
 
Attefallshusets bedömda marknadsvärdepåverkan 
På mäklarfirmorna är de överens om att ett attefallshus medför ett mervärde. De är också 
överens om att en privatperson inte kan förvänta sig att få hem byggkostnader på c:a 500 000 
SEK direkt, utan endast på sikt om fastigheten hyrs ut. De understryker att påverkan på 
marknadsvärdet är olika i varje enskilt fall. Jägholm norrortsmäklarna menar att det råder stora 
variationer i köparnas betalningsvilja – attefallshuset medför exempelvis inte något direkt 
mervärde för dem som inte vill hyra ut. Vidare är det, enligt Jägholm norrortsmäklarna, av stor 
betydelse att det passar in på tomten, som också menar att mervärdet är högre på större tomter. 
På Fastighetsbyrån påpekar de att mervärdet beror på område och att det kan bli högre om 
exempelvis insyn byggs bort. På Susanne Persson tillägger de att läget, standard och hur väl 
attefallshuset passar med villan påverkar mervärdet. Mäklarna vill inte prata om pris per 
kvadratmeter när det gäller villor men både på Susanne Persson och på Jägholm 
norrorstsmäklarna tror de att kvadratmeter i attefallshuset är mindre värda än inne i villan.  
 
På Fastighetsbyrån bedömer man att en rimlig värdeökning är 200 000–300 000 SEK och på 
Jägholm norrortsmäklarna ungefär 200 000 SEK. På Susanne Persson vill de inte uppge någon 
generell värdehöjande siffra eftersom varje försäljning är unik.  
 
Köparnas inställning till attefallshus vid fastighetsköp 
Enligt Fastighetsbyrån har köparna sällan planer på att hyra ut ett attefallshus. Om köparna 
däremot har äldre barn diskuteras attefallshus. Florin på Fastighetsbyrån tror att attefallshus på 
tomten har liten betydelse och att en möjlighet att hyra ut inte är avgörande för huruvida köparen 
vill vara med i budgivningen. Österman på Jägholm norrortsmäklarna tror inte heller att det är 
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huruvida det finns ett attefallshus på tomten och om det går att hyra ut, som köparna tittar på i 
första hand.  
 
Köparnas inställning till att ha någon boende på tomten 
Tommy Persson på Susanne Persson tror att många köpare kan tänka sig att hyra ut ett 
attefallshus om de inser hur lönsamt det är. Framför allt på tomter över 1 000 kvm och om man 
kan ha separata entréer för attefallshuset och villan. Florin på Fastighetsbyrån påpekar att det 
är ett stort steg att hyra ut sin bostad om man inte gjort det innan och att det är något som skulle 
kunna bli vanligare om grannar gör det eftersom beteenden ofta smittar av sig. I dagsläget tror 
han endast att någon procent kan tänka sig att hyra ut ett attefallshus. Han tillade att det framför 
allt är pensionärer som väljer att hyra ut delar av sin bostad, men att det är väldigt ovanligt att 
en köpare låter en hyresgäst bo kvar efter en försäljning. Österman på Jägholm 
norrortsmäklarna uppskattar att ungefär hälften av köparna kan tänka sig att hyra ut ett befintligt 
attefallshus. Han tillägger att de flesta som köper hus av deras mäklarfirma har ganska höga 
löner och därför inte ser det som så viktigt att få inkomst från uthyrning. 
 
Tillägg 
I Huddinge är det enligt Florin på Fastighetsbyrån i Huddinge populärt att byggherrar köper 
tomter som ligger bredvid varandra för att bilda bostadsrättsföreningar, där varje tomt bebyggs 
med ett parhus och ett attefallshus. Således får de tre lägenheter på varje tomt och på 
Fastighetsbyrån är möten med byggherrar där dessa möjligheter diskuteras vanliga. Denna 
möjlighet driver upp priserna på råtomter eftersom byggherrar med dessa planer har helt andra 
kalkyler än t ex barnfamiljer. Vidare berättar han att byggherrarna bygger effektivt så de får ut 
c:a 33 kvm boyta i varje attefallshus genom att bygga dem med högt i tak och loft. 
Attefallshusen säljs sedan som bostadsrätter för ungefär 1 600 000 SEK med månadsavgift på 
c:a 2 000 SEK, vilket motsvarar ungefär samma pris som en lägenhet med samma storlek. 
Målgruppen av köpare är dock lite densamma som för lägenheter eftersom attefallshusen oftast 
är längre från centrala områden. Målgruppen för attefallshus i form av bostadsrätter är därför 
snarare lite äldre individer i åldern 25–30 år som har bil. Ofta är det personer som precis flyttat 
till Stockholm men som inte har råd eller anledning att köpa ett stort hus, men som vill slippa 
bo i lägenhet med en uppsjö grannar. Han påpekar att det finns ett helt område, Glömsta, med 
bara parhus och attefallshus som är uppbyggt utifrån detta bostadsrättskoncept. 
 
Kommentar 
Alla tillfrågade mäklare hävdar att det är väldigt svårt att ange en generellt värdepåverkan för 
ett attefallshus. Hur en komplementbostad påverkar en fastighet beror på många andra 
kringliggande faktorer så som hur huset kompletterar huvudbyggnaden och dess tomt. För vissa 
köpare kan ett attefallshus ge ett stort mervärde, men för många gör det inte det. Det står dock 
klart att mäklarna inte tror att fastighetsägare normalt kan få tillbaka mer än 200 000–300 000 
SEK direkt i värdehöjning av ett attefallshus, idag, vid en försäljning. Vid intervjun med 
Fastighetsbyrån nämns att detta troligen beror på att köpare inte preliminärt letar efter hus där 
de kan hyra ut en del.   
 
En intressant reflektion efter intervjun med Fastighetsbyrån är även att om attefallshus görs om 
till bostadsrätter får de helt andra värden än om de säljs som komplementbostäder tillsammans 
med huvudhuset.   
  
En av mäklarna tar även upp att fastighetsägare som bott på sin fastighet ett längre tag 
antagligen i större utsträckning kan tänka sig att hyra ut delar av sina bostäder. Detta kan 
eventuellt ha ett samband med att t ex pensionärer generellt bor mindre trångbott när barnen 
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har flyttat hemifrån, medan de själva bor kvar i samma hus. Personer som bott längre i sitt hus 
har antagligen också en lägre belåningsgrad på sina hus vilket gör att de kan belåna sina hus 
utan att bankerna behöver veta vad de ska använda pengarna till.  
 
Utländska hyresmarknader 
Hans Lind, professor inom fastighetsekonomi på KTH, har intervjuats om den norska 
marknaden och Anna Granath Hansson, teknologie licentiat på KTH, har intervjuats om den 
tyska marknaden. En godkänd sammanfattning av respektive intervju finns i bilaga 10–11. 
 
Varför andrahandsuthyrning inte är lika populärt i Sverige som i Norge och Tyskland 
Såväl den norska som tyska bostadsmarknaden har förändrats under efterkrigstiden. Den norska 
marknaden kan, enligt Hans Lind, jämföras med marknaden för inneboende. I Norge är detta 
en etablerad boendemarknad som medvetet skapades efter andra världskriget genom 
subventioner från staten. Syftet var att skapa en flexibel boendeform men också att de som äger 
sin bostad kan minska sina boendekostnader. Anna Granath Hansson menar att den främsta 
anledningen till att det är vanligare med andrahandsuthyrning i Tyskland är den begränsade 
förfoganderätten som bostadsrättshavare har. I Tyskland finns ägandelägenheter istället, vilka 
är enklare att hyra ut. I Tyskland har de även aktivt gått in för sparande av kapital i bostäder, 
vilket startade redan under efterkrigstiden då många där var hemlösa. 
  
I Norge är hyresintäkterna skattefria och inget tillstånd krävs för att hyra ut en bostad. Där finns 
även standardkontrakt för uthyrningen. Eftersom det är en etablerad boendeform vet köpare 
innan de köper att de kommer att kunna hyra ut en del av bostaden och att det fungerar utan 
problem. Många i Sverige har möjlighet att hyra ut men ofta har de redan gott om pengar och 
ser uthyrningen som besvärande. Vidare menar Lind att det i Sverige krävs tillstånd från 
bostadsrättsföreningen för uthyrning. Granath Hansson påpekar att hyresmarknaden i Tyskland 
är mycket strikt reglerad och säker, vilket gör risken vid ägande av en hyresrätt väldigt låg. 
Besittningsskyddet i Sverige och i Tyskland är liknande där hyresgästens rätt till bostad är 
fokus. I Tyskland finns dock möjligheten att säga upp hyresgästen om någon i ens familj 
behöver lägenheten under minst ett år. En annan skillnad mellan Tyskland och Sverige berör 
förvaltningen. I Tyskland är det inte en lika professionell förvaltning eftersom det framför allt 
är små privata hyresvärdar. Dessa kanske inte investerar lika mycket i fastigheten utan endast 
gör investeringar då det sker byte av hyresgäst. 
  
Vad som skulle krävas för att den svenska andrahandsmarknaden ska bli mer lik den norska 
och tyska 
Lind och Granath Hansson konstaterar att det finns förutsättningar för en större 
andrahandsuthyrning på den svenska bostadsmarknaden, men att det fordrar att inställningen 
förändras. Incitament för en sådan utveckling kan tänkas vara det svenska pensionssystemet 
men också hur man ser på belåning. Det föregående skulle, enligt Lind, kunna skapa en press 
på privat uthyrning eftersom många i Sverige får och kommer att få dåliga pensioner. Många 
av dem bor kvar i en större bostad när barnen flyttat och vill leva som de gjort innan. Därför 
behöver de intäkter. Detta skulle kunna vara en drivkraft för attefallshus. Detta gäller främst 
den yngre gruppen pensionärer eftersom pensionärer över 75–80 år inte kan spendera lika 
mycket och därför inte behöver intäkter.  
  
Sverige kan få en större privat hyresmarknad om det byggs fler ägandelägenheter och om det 
systemet hinner sätta sig, och folk börjar se det som en investering, tror Granath Hansson. Hon 
ser dock ett stort hinder i det att den som köper en bostadsrätt inte behöver komma upp med 
hela kapitalet med en gång, vilket gör att det ofta ligger stora lån i föreningen. Många låntagare 
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har inte den mentala inställningen att man tar på sig dessa lån. Köper man däremot en äganderätt 
ska alla pengar fram direkt och då blir det en mycket större investering.   
  
Lind tänker att om ägarlägenheter blir ett tydligare alternativ kan fler lägenheter hyras ut, 
eftersom inget tillstånd krävs för detta. Även reglerna kring besittningsskydd behöver ses över 
så att uthyrning kan ske långsiktigt utan detta. Bidrag skulle även kunna ges till de som vill 
bygga om sin bostad för att ha en avskild del som kan hyras ut eller så skulle det kunna anges i 
stadsplanerna att en viss andel av de lägenheter som byggs ska ha avskilda delar för att vara 
enkla att hyra ut.  
  
Att ha uthyrningsbara delar i sin bostad ger, enligt Lind, ett flexibelt bostadsutbud och är ett 
bra sätt att parera inkomstförändringar. Det finns enligt honom många fördelar med det men 
när det är nytt behövs mycket hjälp vid genomförandet. Han föreslår därför att staten går in och 
har någon form av rådgivningsbyrå till låga priser eller där man endast behöver betala om man 
får någon hyresintäkt. På så sätt skulle både de praktiska och ekonomiska riskerna bli hanterbara 
för hushållen. Besväret och riskerna gör att det inte är värt att hyra ut för dem som inte är i 
behov av pengarna; i Norge är det redan etablerat, man har byggt på det sättet länge och vet om 
att marknaderna finns, och man har inte styrelser i bostadsrättsföreningar på samma sätt.  
  
Lind menar vidare att ett sätt att motverka inställningen om att hyresintäkten inte är värt riskerna 
och besvären, skulle kunna vara att skapa mellanhänder som sköter det praktiska mot en del av 
förtjänsten. I Sverige vet man inte hur uthyrningen ska gå till. För att få fart på 
andrahandsuthyrningen krävs statlig hjälp, så som en förklarande hemsida över hur uthyrningen 
ska gå till. Dessutom bör skatteintäkterna vara skattefria för åtminstone en bostad men med 
dagens hyresnivåer, räntenivåer och amorteringskrav genereras stora överskott vid 
andrahandsuthyrning även med nuvarande skatteläge. Han understryker på så vis att problemet 
inte gärna är låga intäkter utan snarare besväret uthyrningen medför. Vidare anser han att staten 
behöver styra upp kommunerna då de inte behöver alla papper som krävs i dagsläget – om de 
ändå inte kan säga nej. Annars skapas en möjlighet för stadskontor att fördröja och fördyra 
processen.  
 
Andra faktorer 
Om en fungerande hyresmarknad är etablerad (både vad gäller hyressättning och produktion) 
blir, enligt Lind, den privata marknaden sekundär. Hyresgäster kommer enligt honom att 
föredra att hyra av en professionell hyresvärd eftersom de då får besittningsskydd. Granath 
Hansson är inne på samma linje och menar att den främsta anledningen till att det är ett större 
steg att hyra ut privat i Sverige är att man med attefallshus får ett stort beroendeförhållande till 
hyresvärden och att det blir väldigt personligt. På så vis blir hyresgästen nästan som en 
inneboende och man måste ta väldigt stor hänsyn till varandra. När man hyr ut en hel lägenhet 
blir det ett mer opersonligt och mer professionellt förhållande mellan hyresvärd och hyresgäst. 
Det är något hon tror är viktigt för många. 
  
Därutöver tror Granath Hansson att en privat uthyrning i Sverige – som är mer lik den i 
Tyskland – skulle kunna leda till en lägre hyresnivå, men att det inte sköts lika professionellt. 
Det kan också bli väldigt emotionella tvister om man har ett personligt förhållande mellan 
hyresvärd och hyresgäst. Hon understryker också att det i Tyskland finns standardkontrakt, 
precis som i Norge, och att alla vet vart de ska vända sig. Det juridiska systemet är etablerat i 
människors medvetande och hälften bor i hyreslägenheter och mer än hälften av dem hyr av 
privat hyresvärd. I Sverige skulle det antagligen vara en inkörningsperiod med ingångsproblem. 
Lind framhåller att byggande av attefallshus medför lägre risker än buy-to-let då man inte måste 
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sälja om det blir svårt att hyra ut. Därför pressas priserna inte ned. Komplementbyggnader är 
därför en bättre lösning än buy-to-let ur finansiell stabilitetssynpunkt, eftersom en del av risken 
läggs på fastighetsägaren istället för på marknaden och bankerna.  
 
Kommentar  
Att andrahandsuthyrning inte är så stort i Sverige verkar till stor del bero på att lägenheter i 
Sverige framför allt ägs i bostadsrättsföreningar. Denna ägandeform gynnar inte 
andrahandsuthyrning vilket har gjort att denna marknad har haft svårt att få fäste i Sverige trots 
stor efterfrågan på bostäder. Om marknaden ska få fäste krävs även att uthyrningen i praktiken 
är ekonomiskt lönsam, men det verkar som att den även behöver vara praktisk och lättbegriplig 
för privatpersoner för att slå igenom.    
 
Att hyra ut till en inneboende när marknaden inte är så utbredd kan också ta emot. Därför verkar 
det vara en fördel att skapa incitament för privatpersoner till att göra delar av sin bostad lätta 
att skärma av, då man på så sätt kan ha en mer professionell relation till sin hyresvärd. Norge, 
som har stora kulturella och historiska likheter med Sverige, valde att införa en bostadspolitik 
som tog hänsyn till dessa faktorer för 50 år sedan. Detta har gjort att de idag har en utbredd 
andrahandsuthyrning för inneboende. Om något liknande skulle införas i Sverige skulle det 
antagligen bidra till att andrahandsmarknaden ökade. Det skulle dock ta tid och eftersom det 
troligen skulle finnas praktiska och ekonomiska inkörningsproblem kan många förväntas vänta 
innan de väljer att gå in på marknaden. Införandet av Privata uthyrningslagen och möjligheten 
att bygga separata komplementbostäder på fastigheter kan ses som ett steg mot en större 
andrahandsmarknad, men man bör nog se över hur det svenska skattesystemet ser ut vid 
uthyrning. Att inte skapa en situation som uppmuntrar till instabila marknadspriser på bostäder 
är viktigt men Tyskland anses ha en väldigt stabil fastighetsmarknad och en stor privat 
andrahandsmarknad så det finns möjlighet att kombinera dessa.  
 
Att man som hyresgäst har ett starkt besittningsskydd är något som antagligen värdesätts högt 
av hyresgästen och därför förväntas hyresgäster föredra boenden med starka besittningsskydd. 
Det kan därigenom antas att en privat andrahandsuthyrning snarare fångar upp den del av de 
boendesökande i Sverige som inte hittar en bostad som hyrs ut av en professionell aktör. Utifrån 
detta resonemang kan man därför anta att en privat andrahandsuthyrning snarare borde 
komplettera än konkurrera med de allmännyttiga och privata bostadsföretagen. Dock bör 
förhållandet mellan dessa delmarknader tas i beaktning vid modifiering av utveckling av 
bostadsmarknaden.  
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Klassiska värderingsmetoder och investeringsanalys  
I de två föregående kapitlen har olika metoder använts för att ta reda på olika aktörers 
uppfattning om och inställningar till attefallshus. I detta kapitel kommer uppsatsen övergå till 
att i tre huvudkapitel värdera attefallshus’ värdepåverkan enligt de tre vanligaste 
värderingsmetoderna. Först genom en ortsprismetod, sedan en produktionskostnadsmetod och 
därefter en avkastningsmetod. De bakgrundsfakta som är aktuella för de olika metoderna 
kommer att tas upp och resultaten av de olika metoderna kommer därefter att diskuteras. 
Metodernas lämplighet som värderingsunderlag kommer att beaktas. Därefter kommer även 
återbetalningsperioder för olika scenarier utredas, baserat på de framtagna kassaflödena och 
produktionskostnaderna.  
 
Ortsprismetoden 
För att kunna bedöma marknadsvärden används ofta ortsprismetoder. I detta kapitel presenteras 
först metodval och sedan resultat vid användning av denna metod. 
 
Metod 
För att kunna se hur många attefallshus i form av komplementbostäder som byggts samt vilken 
påverkan de har på en fastighets marknadsvärde har bygganmälningar studerats. Samtliga 
bygganmälningar för fristående byggnader på upp till 25 kvm som gjorts i de utvalda 
kommunerna, sedan införandet av attefallshus, har därför begärts ut. Dessa har sedan studerats 
i NAI Svefas databas över fastighetstransaktioner. Attefallshus som har ombildats till 
bostadsrätter har andra försäljningspriser. För att uppskatta deras marknadsvärde har 
genomförda transaktioner och artiklar studerats. 
 
Resultat 
Här presenteras resultatet från en ortsprisundersökning av attefallshus inrättade som 
komplementbostad respektive bostadsrätt. 
 
Attefallshus som komplementbyggnad  
I Huddinge har flest startbesked lämnats, 75 stycken. Bland dessa har också en transaktion ägt 
rum. I Sollentuna, Täby, Nacka och Stockholms stad har 15, 7, 18 respektive 19 startbesked 
lämnats, men ingen transaktion har funnits registrerad för någon av dessa fastigheter.  
 
I ett försök att att utöka dataunderlaget undersöktes transaktioner i ytterligare tre kommuner: 
Danderyd, Lidingö och Tyresö. Då inte heller detta gav en tillräckligt grund för en 
ortsprismetod och då de fem valda kommunerna redan anses spegla pendlingsbara kommuner 
i Stockholms län, har dessa tre kommuner inte vidare utretts i uppsatsen. 
 
Inga generella slutsatser kan dras utifrån endast en transaktion och därför kommer ingen 
ortsprismetod att kunna göras. 
 
Antal startbesked och transaktioner i respektive kommun framgår av tabell 1 på nästkommande 
sida . 
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 Tabell 1 Startbesked respektive transaktioner för fastigheter med attefallshus i form av komplementbostadshus. 

Attefallshus som bostadsrätter    
Försäljningar av attefallshus som komplementbostäder tillsammans med huvudhusen verkar 
inte ha ägt rum i speciellt stor utsträckning. En hel del attefallshus som legat ute till försäljning 
som enskilda bostadsrätter har dock observerats. I Täby har ett antal attefallshus lagts ut till 
försäljning med ett utropspris på 1 750 000 SEK. Samtidigt har utropspris på 1 850 000 SEK 
hittats för attefallshus i Bromma och utropspris på 2 000 000 SEK i Sollentuna. Inget slutpris 
har dock kunnat noteras för dessa. I Huddinge och Nacka har slutpriser vid försäljningar kunnat 
observeras (Täby Nyheter, 2016a, Täby Nyheter 2016b och Hemnet, 2016 ). I Huddinge har 
det genomsnittliga försäljningspriset varit c:a 1 600 000 SEK (se bilaga 7), och i Nacka har en 
observation legat på c:a 1 700 000 SEK (Booli, 2016).   
  
Kommentar  
Tabellen ovan visar de anmälningar som gjorts till kommunerna vid årsskiftet 2015-2016 och 
den visar på en ganska stor spridning över antal anmälningar mellan kommunerna. Huddinge 
är den kommun som helt klart har fått in flest ansökningar om attefallshus i form av 
komplementbostadshus och det är även där som en transaktion har observerats. En transaktion 
är dock alldeles för litet underlag för att kunna dra några generella slutsatser om eventuell 
värdepåverkan, och därmed måste en transaktionsbaserad utredning av värdet för 
komplementbostäder uteslutas.  
 
En diskussion genomfördes om att eventuellt utöka dataunderlaget för transaktioner med alla 
små fristående komplementbostäder som liknar attefallshus men som byggdes innan juni 2014, 
då attefallsreglerna implementerades. Detta dataunderlag uppfattades dock som svårt att 
komma över och i brist på tid och resurser så uteslöts därför den möjligheten.  
 

Kommun Antal 
komplementbostadshus 

Antal 
transaktioner 

Sollentuna 
(NAI Svefa, 2016 och Miljö- och byggnadsnämnden i 
Sollentuna, 2015) 

15 0 

Täby  
(NAI Svefa, 2016 och Plan- och bygglovenheten i Täby 
kommun, 2015) 

7  0 

Nacka 
(NAI Svefa, 2016 och Bygglovenheten Nacka, 2015) 

18  0  

Stockholms stad  
(NAI Svefa, 2016 och Stadsbyggnadskontoret i Stockholms 
stad, 2015) 

19 0 

Huddinge  
(NAI Svefa, 2016 och Bygglovsavdelningen i Huddinge, 2016) 

75  1 

Lidingö  
(NAI Svefa och Miljö- och stadsbyggnad, Lidingö stad, 2015) 

12  0 

Tyresö  
(NAI Svefa, 2016 och Tyresö kommun, 2016) 

11  0 

Danderyd 
(NAI Svefa, 2016 och Miljö- och stadsbyggnadskontoret 
Danderyds kommun, 2016) 

5  0 
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Ofta när fastighetsägare säljer en bostad hamnar inte slutpriset på samma nivå som det angivna 
utropspriset, och därför kan transaktionspriset endast bedömas ligga i närheten av utropsprisen. 
Att förutsäga ett marknadsvärde utifrån utropspris gör således risken för bias större än då 
utredningen utgår från observerade transaktioner. Vad ett enskilt attefallshus’ marknadsvärde 
ligger på beror dessutom på många olika faktorer där inte minst läget spelar in. Emellertid 
indikerar de observerade utropsprisen och transaktionspriserna att då en ägare ombildar ett 
attefallshus från en komplementbostad till en bostadsrätt kommer marknadsvärdet på denna att 
ligga någonstans mellan 1 500 000 och 2 100 00 SEK.  
 
Produktionskostnadsmetoden 
Då tillräckligt ortsprismaterial inte finns kan i vissa fall produktionskostnaderna anses utgöra 
ett marknadsvärde. Produktionskostnaderna för ett attefallshus behövs även för att bedöma hur 
lönsamt det är att investera i en sådan byggnad. I detta kapitel presenteras en bakgrund där olika 
kostnader framgår först. Sedan beskrivs och motiveras metodval, och resultatet för ett 
attefallshus’ totala produktionskostnader redovisas slutligen.  
 
Bakgrund 
Produktionskostnaderna för ett attefallshus har uppskattats genom att rationellt uppskatta 
byggkostnaderna för ett färdigt attefallshus. För att användas som självständigt boende måste 
attefallshuset ha vatten, avlopp och elektricitet. Genom att ta priset av ett nyckelfärdigt 
attefallshus och lägga till kostnader för indragning av elektricitet, vatten och sanitet samt 
kostnader för grundläggning och kommunal avgift för ansökan om startbesked erhålls de totala 
produktionskostnaderna.  
 
Produktionskostnaden illustrerar även det maximala pris som en rationell köpare är beredd att 
betala extra för en fastighet med ett attefallshus, om det har normal standard, då kostnaden är 
vad köparen annars skulle vara tvungen att betala för att bygga ett likvärdigt hus. Därmed kan 
det i vissa fall anses utgöra ett marknadsvärde. 
 
Nyckelfärdigt attefallshus 
En byggsats för ett attefallshus kan köpas för priser från 40 000 SEK. Detta inkluderar dock 
inte isolering, taktäckning, innergolv, badrum, kök m m och därutöver ingår ej heller 
arbetskostnader. Denna summa är alltså en kostnad som endast är aktuell om köparen gör en 
stor del av arbetet själv och kompletterar med många andra kringliggande kostnader på vägen. 
Ett nyckelfärdigt attefallshus på 25 kvm kostar från 400 000 SEK och en rationell köpare antas 
välja det billigaste huset som erbjuder samma kvalitéstandard. I ett nyckelfärdigt attefallshus 
ingår alla vitvaror, innergolv, innerdörrar, målning etc. Inga ytterligare kostnader tillkommer 
således vad gäller själva huset. (Attefallshus, 2015) 
 
Indragning av VA 
Eftersom undersökningen fokuserar på närförorter i Stockholm är det troligt att anslutning till 
kommunalt VA är aktuellt eller att anslutning sker via tidigare anslutning. Om attefallshuset 
finns på en fastighet som är lokaliserad inom ett kommunalt verksamhetsområdet – och är i 
behov av en vattentjänst som inte kan tillgodoses bättre på annat sätt – har fastighetsägaren rätt 
att ansluta sig till och använda en allmän VA-anläggning enligt Lag om allmänna vattentjänster 
(LAV) (16 § LAV). Avgifterna bestäms som anläggningsavgifter och brukningsavgifter, och 
får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna 
och driva VA-anläggningen. (29 § LAV). Anläggningsavgiften är ett engångsbelopp som inte 
kan överstiga fastighetens andel av kostnaden för att bygga VA-anläggningen (2, 32 §§ LAV). 
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Förbindelsepunkt är gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VA-installation (2 § 
LAV) 
 
Enligt Sollentuna Energi kan anslutningen av VA till ett attefallshus ske på fyra olika sätt:  

1.   Genom att vatten kopplas på ordinarie vattenmätare. Då tillkommer en lägenhetsavgift 
i anslutningsavgift och brukningsavgift. Ingen ny servis behövs således. 

2.   Genom att vattenmätare installeras i attefallshuset. Då tillkommer en lägenhetsavgift 
och ev. obetald tomtyta i anläggningsavgift och en lägenhetsavgift och en 
vattenmätaravgift i brukningstaxan. Ingen ny servis behövs således. 

3.   Genom att vatten tas via befintlig servis med ny vattenmätare men ny servis för 
spillvatten krävs. Då tillkommer en lägenhetsavgift och en vattenmätaravgift i 
brukningstaxan. 

4.   Genom att ny servis för vatten och spillvatten installeras. Då tillkommer en lägenhets-
avgift och en vattenmätaravgift i brukningstaxan. (Sollentuna Energi, 2015) 
 

Eftersom alternativ 1 är det billigaste och smidigaste antas detta väljas i normalfallet. 
  
Ingen ny tomtyta bedöms bli aktuell att räkna med eftersom det inte är troligt att normalfallet 
innebär att fastighetsägaren köper mer tomt för att bygga attefallshuset. Vidare antas att 
fastighetsägarna inte väljer alternativ 4 om avståndet mellan husen är mindre än avståndet till 
förbindelsepunkten. Således blir den längsta aktuella sträckan att dra VA 30 meter. 
 
En servis är i elsammanhang en ledning som går mellan fastighetens system (förbindelsepunkt 
vid tomtgräns) och den kommunala huvudledningen för vatten- och avlopp. (VA Syd, 2014) 
Kostnaderna för indragning av VA blir således anläggningsavgiften plus de kostnader som 
uppstår för dragning av ledningar inom fastigheten.  
 
Kostnaderna i avgifterna ska fördelas skäligt och rättvist mellan de avgiftsskyldiga. (1 st. 31 § 
LAV) VA-avgiften ska följaktligen framför allt bestämmas efter nyttan som en fastighet har av 
VA-anläggningen, utan hänsyn till individuella kostnader. Att öka antal lägenheter på 
fastigheten anses öka fastighetens nytta av anläggningen och bör således innebära högre avgift. 
(Qviström, 2011)  
 
Avgifterna skiljer sig åt mellan olika kommuner och det framgår av deras VA-taxa. De får inte 
vara högre än vad som är förenligt med bestämmelserna och avgifternas belopp samt ska hur 
de beräknas framgår av en särskild taxa (34 § LAV). I tabellen nedan framgår VA-taxorna för 
de olika kommunerna. 
 
 

Kommun Framdragning av 
varje uppsättning 
servisledningar fram 
till förbindelsepunkt 

Upprättande 
av varje 
uppsättning 
förbindelse-
punkt  

Avgift per kvm 
tomtyta 

Avgift per 
lägenhet 

Sollentuna 
(Sollentuna 
författningssamling, 
2014) 

25 000 SEK (inkl. 
moms) + 20 % om den 
utförs senare  

33 750 SEK 
(inkl. moms) 

43,75 SEK  
(inkl. moms) 

18 750 SEK 
 (inkl. moms) 

Nacka 
(Nacka kommun, 
2016a) 
 

49 572 SEK 
 (inkl. moms) 

32 773 SEK 
(inkl. moms) 

56,46 SEK 
(inkl. moms) 

45 854 SEK (inkl. 
moms) 
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Tabell 2 De olika kommunernas VA-taxor 

 
Att dra VA inom en fastighet bedöms kosta c:a 2000 SEK/m. Detta är exklusive moms och 
innan rotavdrag. I detta antagande har det förutsatts att det är grusgång/gräsmatta där schaktet 
blir. I kostnaderna ingår allt arbete, material, transporter samt finåterställning av tomten. Denna 
beräkning är baserad på förhållandena i Kristianstad och kostnaden är troligtvis högre i 
Stockholm då det ofta är berg i dagen istället för lera. (Åkesson, 2016) Attefallshuset måste 
placeras i omedelbar närhet från bostadshuset (0–30 meter) och beräkningarna har därför utgått 
från att man in normalfallet behöver gräva ner 15 meter VA-ledningar.  
 
Elektricitet 

Vid indragning av el tillkommer anslutningsavgifter. En anslutning bör dock redan finnas för 
fastigheten, varför denna avgift ej behöver beaktas. Däremot kommer fastighetens effektuttag 
att öka om ytterligare en bostad byggs och bebos. Det gör att mätarsäkringen kan behöva höjas 
från 16A (standard för privatpersoner) till 25A. Det innebär att den årliga förbrukningen kan 
uppgå till 30 000 kWh istället för 20 000 kWh. (Vattenfall, 2016)  

 
Dragning av el till attefallshuset från huvudhuset, d v s grävning av kabel och uppsäkring, kostar 
ungefär 8 000 SEK exkl. moms, motsvarande 10 000 kr. inkl. moms. Detta är generella siffror 
och förutsätter att det är en plan gräsmatta mellan husen, en grov återställning (igenfyllning av 
kabeldiket men inte helt återställd gräsmatta), kabel som kan belastas med 25A (5x6 mm2), 
markrör och att en halvstor grävmaskin kommer in på tomten och kan användas till grävandet. 
(Pemer, 2016) 
 
Grundläggning 

10 000–150 000 SEK. Emellertid är kostnaderna väldigt varierande från fall till fall. (Johansson, 
2016) En sannolik kostnad har antagits ligga mittemellan dessa. 

Huddinge 
(Huddinge kommuns 
och Stockholms stads 
författningssamling, 
2008)  

32 400 SEK exkl. 
moms (40 500 inkl. 
moms)  

13 900 SEK 
exkl. moms (17 
375 inkl. moms) 

13,90 SEK per 
m tomtyta, dock 
lägst 13 900 
SEK exkl. 
moms (17 375 
inkl. moms) 
 

18 500 SEK exkl. 
moms (23 125 inkl. 
moms) för den 
första 
bostadslägenheten, 
därefter 6 500 
SEK/ lägenhet 
exkl. moms (8 125 
inkl. moms) 
 

Täby 
(Täby kommun, 
2016) 
 

55 000 SEK (inkl. 
moms) 

27 875 SEK 
(inkl. moms) 

28,00 SEK 
(inkl. moms) 

48 875 SEK (inkl. 
moms) 

Stockholms stad 
(Huddinge kommuns 
och Stockholms stads 
författningssamling, 
2008)  

32 400 SEK exkl. 
moms (40 500 inkl. 
moms)  

13 900 SEK 
exkl. moms (17 
375 inkl. moms) 

13,90 SEK per 
m tomtyta, dock 
lägst 13 900 
SEK exkl. 
moms (17 375 
inkl. moms) 
 

18 500 SEK exkl. 
moms (23 125 inkl. 
moms) för den 
första 
bostadslägenheten, 
därefter 6 500 
SEK/ lägenhet 
exkl. moms (8 125 
inkl. moms) 
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Avgift för ansökan om startbesked  

Liksom i fallet med de olika VA-taxorna ser det olika ut i de valda kommunerna vad gäller 
kostnader till följd av ansökan om startbesked. I tabell 3 framgår kostnaderna för startbesked. 
 

Tabell 3 Avgifter för ansökan om startbesked i de olika kommunerna 

Metod 
Kostnader för anslutning till VA (vatten och avlopp) har tagits fram genom att studera de 
berörda kommunernas VA-taxor och kontakta företag som drar VA-ledningar till privata villor. 
Kostnaderna för dragning av elektricitet har uppskattats genom att kontakta elektriker. Summan 
av dessa kostnader anses representera den kostnad som ett privat hushåll kommer ha för att 
bygga ett attefallshus. Ingen korrigering för tid har gjorts då attefallshusen maximalt kan vara 
drygt ett år och därmed anses vara likvärdiga helt nya hus. Denna metod används också vid 
fastighetstaxering då transaktionsmaterialet är bristfälligt och då avkastningsmetoden inte ger 
tillräcklig ledning. Eftersom kalkylen är tänkt för privatpersoner, har samtliga kostnader 
beräknats inklusive moms.  
 
Kostnaderna har beräknats för varje kommun och i respektive kommun har den största, minsta 
samt mest sannolika kostnaden bedömts. För att resultatet ska gå att jämföra mellan 
kommunerna har attefallshuset och tomten där det är byggt antagits ha samma förutsättningar 
och egenskaper i respektive fall. Den enda skillnaden är kommunen där huset byggs. 
 
Alla kostnader har beräknats utifrån att någon professionell utför arbetet eftersom syftet är att 
bedöma lönsamheten av införskaffandet av ett attefallshus för en privatperson. Privatpersonen 
ska då inte behöva ha specialkunskaper som krävs för att själv aktivt bygga och utföra underhåll 
på attefallshuset. Har ägaren ändå dessa kunskaper och möjligheter blir kostnaderna betydligt 
lägre. 
 
Resultat 

Kostnaden för att bygga attefallshus varierar mellan olika kommuner, framför allt beroende på 
att deras VA-taxor skiljer sig åt men också eftersom kommunernas avgifter för bygganmälan 
och besiktning är olika. I tabell 4 på nästa sida framgår byggkostnaderna i de olika 

Kommun Avgift 

Sollentuna (Sollentuna 
kommun, 2015) 

Avgiften för komplementbostadshus (max 25 kvm) är 5 994 SEK. Avgiften för 
komplementbyggnad (max 25 kvm) är 4 076 SEK. 

 
Huddinge (Huddinge 
kommun, 2015) 

Betalning sker per timme. Vanligtvis kostar det mellan 4 000 och 10 000 SEK 
totalt. 
 

Täby (Täby kommun, 2015) För komplementbyggnad är avgiften 4 500 SEK. För komplementbostadshus 
sker timdebitering upp till den maximala kostnaden 9 800 SEK.  

 

Nacka (Nacka kommun 
2016) 
 

190*G för komplementbostadshus och 120*G för komplementbyggnad.  
I de fall tekniskt samråd eller arbetsplatsbesöks krävs  
70* G om tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök krävs. 
G (grundbeloppet) för 2016 är 55. 

 
Stockholms stad 
(Stockholms stad, 2015) 

För nybyggnation av komplementbyggnad (max 25 kvm) på småhustomt är 
avgiften 4 980 SEK. För nybyggnation av komplementbostadshus på 
småhustomt (max 25) är avgiften 9 000 SEK. 
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kommunerna. Byggkostnaderna är beräknade utifrån minsta, maximala och mest sannolika 
kostnad beroende på t ex geologiska förutsättningar på fastigheten. 
 

 Tabell 4 Kostnader för att bygga Attefallshus på 25 kvm i de olika kommunerna.  

Av resultatet i tabell 4 framgår att det är billigast att bygga ett attefallshus i Huddinge och 
Stockholms stad följt av Sollentuna. Dyrast är det i Nacka och Täby. Sannolikt skiljer det drygt 
40 000 SEK i byggkostnad, men det kan skilja så mycket som drygt 90 000 SEK för samma 
hus under samma förhållanden men i olika kommuner. 
 
Kommentar  
Produktionskostnaden är inte den metod värderare i första hand väljer att använda vid 
beräknande av marknadsvärdet, men om en rationell köpare som inte kan bygga huset själv 
hade velat skaffa ett attefallshus hade denne varit beredd att betala ungefär 500 000 SEK (om 
huset inte redan fanns på plats). Mäklarna trodde dock att den genomsnittlige köparen på dagens 
marknad inte primärt letar efter en fastighet med komplementbostad och därför borde inte detta 
vara en bra uppskattning på marknadsvärdet idag.   
  
Denna produktionskostnad är betydligt högre än vad många angett i telefonenkäten att de 
betalat för att bygga attefallshuset, vilket antas bero på att en stor del av de kontaktade angivit 
att de har koppling till bygg- och fastighetsbranschen, och att många antas ha gjort en del av 
jobbet själva.   
 
Produktionskostnaderna speglar precis likadana hus under samma förhållanden byggda i de 
olika kommunerna. Individuella skillnader kan dock vara stora då t ex kostnad för indragning 
av avlopp kan variera betänkligt. Den produktionskostnad som framkommit genom denna 
metod kommer dock användas i kassaflödesmetoden vid beräkning av återbetalningstider och 
marknadsvärden då det antas att en genomsnittligt köpare, om attefallshus blir en vanlig 
företeelse, inte kommer ha möjlighet att utföra arbetet själv.  
 
Enligt uppgifterna är huset 25 kvm. Huset har dock bedömts vara 22 kvm BOA, eftersom 
byggarean maximalt får vara 25 kvm och ytterväggar med isolering har uppskattats utgöra 
ungefär 3 kvm. Det finns inte någon möjlighet att utöka BOA genom att bygga ett större loft 
eftersom maximal taknock för ett attefallshus är 4 m (2013/14:127) och en invändig takhöjd på 
1,9 krävs för att det ska räknas som BOA. Att bygga en källare på huset skulle kunna användas 
för att utöka BIA. Då detta är mycket kostsamt har det inte heller bedömts vara ett alternativ. 
Det finns heller inte stora möjligheter att minska på husets BOA, eftersom det då blir svårt att 
få plats med alla funktioner och klara tillgänglighetskraven, vilket krävs enligt Boverkets 
byggregler (BBR). Skillnaden i pris mellan attefallshus som har loft och de som inte har loft är 
också mycket liten. Skillnader och osäkerhet i t ex kostnader för byggande av grund eller 
dragning av VA är större. Att ha loft eller inte bör påverka hyran man kan ta för attefallshuset 
men än viktigare för hyresnivån är var i respektive kommun huset är lokaliserat, närhet till 
kommunikationer och husets design. Att bedöma lönsamheten för två hus av olika storlek har 
mot bakgrund av detta inte ansetts aktuellt. 

 
Produktionskostnader 

 Sollentuna Nacka Huddinge Stockholms stad Täby 
Min:  489 000 SEK 521 000 SEK 477 000 SEK 482 000 SEK 518 000 SEK 
Max:  747 000 SEK 825 000 SEK 738 000 SEK 737 000 SEK 829 000 SEK 

Sannolikt:  559 000 SEK 591 000 SEK 550 000 SEK 552 000 SEK 591 000 SEK 
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Kassaflödesanalys	  
I studien har en kassaflödesanalys gjorts för att komplettera de tidigare metoderna. Denna 
metod är också den som görs vid fastighetstaxering om transaktionsmaterialet är undermåligt. 
Parametrarna i kassaflödet har varit inflation, avkastningskrav, låneränta, amorteringskrav, 
underhåll, driftkostnader, rotavdrag, hyresintäkter, skatter och skatteavdrag. I detta kapitel 
presenteras först en bakgrund till indatan i kassaflödet, sedan beskrivs metodval och slutligen 
presenteras beräknade marknadsvärden samt återbetalningstider. 
 
Bakgrund 
Här presenteras en bakgrund till de parametrar som ingår i kassaflödesanalysen. 
 
Inflation och avkastningskrav  
Den potentiella ekonomiska tillväxten och inflationstakten har bedömts genom att ekonomiska 
prognoser har studerats. Risken har estimerats genom bedömning av hur huvudhuset påverkas 
av att ha någon boende på tomten och genom att jämföra avkastningskrav för investeringar i 
bostadshyreshus i Stockholm. Prognoserna och risken tillsammans med den riskfria räntan har 
legat till grund för bedömningen av diskonteringsräntan.  
 
När framtida intäkter och avgifter ska diskonteras tillbaka till dagens värde måste framtida 
inflation samt en eventuell risk med investeringen räknas in. Den svenska riksbanken har en 
målsättning om en inflation på 2 % i Sverige, men i dagsläget är inflationen historiskt sett låg. 
Under februari 2015 gick reporänta ner på minusnivåer och i mars 2016 låg räntan på -0,5 %. 
(Riksbanken, 2016) 
  
I världen är det relativt oroligt med en stor ström flyktingar som kommer till Europa och 
Sverige. Europasamarbetet är i gungning och det verkar finnas en överproduktion i 
industrisektorn i Kina. Detta påverkar Sverige och för att stimulera den svenska marknaden 
förväntas att riksbanken kommer hålla en låg reporänta flera år framöver. (Humle 
kapitalförvaltning, 2016) Långsiktigt förutsätts inflationen närma sig sitt mål på 2 %, även om 
detta bedöms ske långsamt. Under den kommande 10-årsperioden antas den genomsnittliga 
inflationen ligga på 1,4 %, vilket även motsvarar den 10-årsinflation som IPD Svenskt 
Fastighetsindex förutspått. (MSCI, 2015)  
  
En totalt riskfri investering borde diskonteras med exempelvis statsobligationer. Att investera i 
ett attefallshus är dock inte helt riskfritt, vilket inte heller att hyra ut huset är. Vill ägarna hyra 
ut huset finns det en risk att huset förblir vakant. Att bygga ett attefallshus har även en 
marknadspåverkan på fastighetens totalvärde som inte är helt säker. Dessutom är kostnaderna 
för byggnation och underhåll osäkra då oförutsedda saker kan hända under tidens gång. För att 
få en uppfattning om den risk som finns har riskpremien i detta arbete jämförts med riskpremien 
vid andra fastighetsinvesteringar, där risken inte är exakt samma men liknande.   
  
Vid granskning av börsnoterade fastighetsbolag framkommer att de företag som är börsnoterade 
och arbetar med bostadsfastigheter har ett långsiktigt 10-årstotalavkastningskrav på 9,1 %, 
vilket ger en riskränta på c:a 7,9 % i hela Sverige. (MSCI, 2015) Attefallshus i 
Stockholmsområdet har bedömts medföra lite lägre risk och därmed har ett långsiktigt 
totalavkastningskrav på 8 % ansetts rimligt. Detta är ett historiskt lågt totalavkastningskrav men 
med den oroliga situationen i världen, bostadsbristen i Stockholm samt den låga inflationen 
anses en totalavkastning på 8 % rimlig. Denna ränta kommer därför att användas som 
diskonteringsränta på eget kapital. Vidare är räntan lite lägre än den genomsnittliga nivån i 
Sverige. Det beror på att Stockholm, likt andra områden nära storstäder, förväntas vara en 
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säkrare marknad med lägre risk för sviktningar och vakanser. (MSCI, 2015) 
 
Låneränta   
Den generella fasta 10-årsräntan som de fyra stora bankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken 
och Nordea ger för bostadslån har använts som referens för att uppskatta en rimlig låneränta. 
Deras 10-åriga låneräntor är i dagsläget 3,20 %, 3,23 % respektive 3,11 %. Nordea har inga 
offentliga uppgifter för fasta räntor på 10 år, utan deras längsta fasta generella låneränta ligger 
på 8 år och är 3,45 %. Om låntagaren inte har fasta lån är räntan i dagsläget betydligt lägre. 
Likaså kommer låntagarens personliga situation att påverka vilken ränta de olika bankerna 
kräver. Mot bakgrund av detta kan ett personligt bolån skilja sig från dessa låneräntor. I denna 
uppsats kommer ett generellt fall att användas där låneräntan bedöms som ett genomsnitt mellan 
SEB:s, Swedbanks och Handelsbankens angivna fasta räntor på 10 år, vilket motsvarar 3,18 %. 
(SEB, 2016, Swedbank, 2016, Handelsbanken, 2016, Nordea, 2016)   
 
Amortering 
En amorteringstakt på 2 % av lånet har bedömts vara rimlig eftersom det krävs för 
belåningsgrader över 70 % med de nya reglerna. (SBAB, 2016) 
 
Produktionskostnader 
Produktionskostnaderna för ett attefallshus är inhämtade från produktionskostnadsmetoden.  
 
Underhåll  
Behovet av att underhålla en fastighet kan variera kraftigt mellan olika hus beroende på hur hårt 
utsatt det är för väder, vind och annat slitage. Här har underhållskostnaderna uppskattats utifrån 
det nyckelfärdiga huset som används som typhus i uppsatsen. Underhållskostnaderna har 
bedömts utifrån uppskattade livslängder och underhållsbehov vad gäller fasad, fönster, tak, 
hängrännor/stuprör, grundkonstruktion, vitvaror samt invändigt underhåll. 
 
Endast kostnader för 50 år framåt har beaktas i kalkylen eftersom en köpare troligtvis inte 
budgeterar för underhåll efter sin levnadstid. Det har antagits att fastighetsägaren varje år lägger 
undan en summa för att budgetera för framtida underhåll. Därför kommer 
underhållskostnaderna slås ut årsvis (divideras med respektive livslängd) och antas vara 
desamma varje år även om de i verkligheten troligtvis är klumpsummor som betalas de år då 
underhåll behöver göras. I tabellen nedan framgår underhållskostnaderna för respektive 
område. Beräkningar och resonemang framgår av bilaga 12. 

 Kostnad med rotavdrag Kostnad utan rotavdrag 
Fasad 5 600 SEK / 8 år 7 100 SEK / 8 år 
Fönster 27 400 SEK / 30 år 36 000 SEK / 30 år 
Tak Håller 70 år Håller 70 år 
Hängrännor / stuprör 6 000 SEK / 50 år 8 000 SEK / 50 år 

Grundkonstruktion 48 000 SEK / 30 år 60 000 SEK / 30 år 

Vitvaror 23 500 SEK / 10 år 23 500 SEK / 10 år 

Invändigt underhåll 34 200 SEK / 20 år och 6 800 och 
5 200 SEK / 15 år 

42 500 SEK / 20 år och 9 100 och 6 100 
SEK / 15 år 

Tabell 5 Underhållskostnader med respektive utan rotavdrag. 
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Driftskostnader 
Driftskostnaderna består av kostnader för el och VA. Elkostnaderna för ett hus på 25 kvm är 
enligt Vattenfall ungefär 500 SEK / månad. Detta gäller om huset är uppvärmt med elvärme. 
En person har antagits bo i bostaden. (Vattenfall, 2016b) 
 
Brukningsavgiften är en periodisk avgift som täcker drifts- och underhållskostnader för VA. 
Den bestäms så att den är lika stor över hela året. (2, 33 §§ LAV). Kommunen meddelar 
föreskrifter om storleken på avgiften i en särskild taxa. (34 § LAV) Brukningsavgiften består 
bland annat av en fast avgift per år, en avgift per kubikmeter levererat vatten samt en avgift per 
år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. (Sollentuna 
författningssamling, 2014) Då ett attefallshus byggs ändras mängden levererat vatten och antal 
lägenheter blir en till. Avgiften blir därtill högre. Ändringen i avgift skiljer sig mellan de olika 
kommunerna enligt tabellen nedan.  
 

Tabell 6 Brukningsavgifter i de olika kommunerna. 

 
Normal förbrukning av vatten har ansetts vara 58,4 m3 för en person per år vilket ger 
totalkostnaden för brukningsavgiften i tabell 6. (Svenskt vatten, 2016) 
  
Den totala driftkostnaden har antagits öka med inflationen. 
 
Hyror 
För att uppskatta vilken hyresnivå som är aktuell för attefallshus har befintliga hyror samlats in 
från annonser på Blocket. Endast i Nacka har tillräckligt många hyror för attefallshus – eller 
liknande komplementbostäder – observerats på Blocket. Då hyror för attefallshus inte finns i 
en representativ mängd i respektive kommun har hyror för lägenheter i kommunerna istället 
sammanställts. Endast hyror för lägenheter i flerbostadshus har beaktats och endast lägenheter 
som hyresgästen hyr ensam har tagits med i underlaget. Alla lägenheter i hyresunderlaget ligger 
i områden där det också finns villor i närheten. Storlekarna på lägenheterna har varierat mellan 
15 och 40 kvm. Kvadratmeterhyrorna för lägenheterna har sedan, kommunvis, viktats mot 
varandra för att få en relation mellan kommunerna. Potentiella hyror för attefallshus i Huddinge, 
Täby, Stockholms stad och Sollentuna har justerats utifrån nivån för attefallshus i Nacka, med 
hänsyn till viktningen. Justering utifrån storlek på attefallshusen har inte gjorts, då alla antas 
vara lika stora. Dessutom finns en risk att storlekarna på attefallshus i annonserna på Blocket 
är angivna på olika sätt, och inte utifrån de korrekta definitionerna av BOA och BIA.  
  
Sollentuna, Nacka, Täby och Huddinge har antagits bestå av områden där både flerbostadshus 

Kommun Avgift kubikmeter vatten Lägenhetsavgift Totalkostnad 

Sollentuna  
(Sollentuna författningssamling, 2014) 

9,38 SEK 1 250 SEK 1 800 SEK / år 

Täby  
(Täby kommun, 2016) 

22,68 SEK  
 

1 300 SEK / år 

Nacka  
(Nacka kommun, 2016a) 

29,17 SEK 716 SEK 
 

2 400 SEK / år 

Huddinge  
(Huddinge kommuns och Stockholms 
stads författningssamling, 2008) 

5,72 SEK  
 

921 SEK  
 

1 300 SEK / år 

Stockholms stad 
(Huddinge kommuns och Stockholms 
stads författningssamling, 2008) 

5,72 SEK 921 SEK  1 300 SEK / år 
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och småhus finns. Alla områden i dessa kommuner har därför beaktats. I Stockholms stad har 
hyror enbart observerats från områden utanför tullarna, där även småhus finns. Dessa områden 
har antagits vara: Bromma, Enskede, Skarpnäck, Hägersten, Kista, Hässelby, Vällingby, 
Spånga, Älvsjö och Farsta. Hyrorna har sedan med åren antagits öka med inflationen.  
  
I Nacka har 16 st. attefallshus hyrts ut via Blocket. Av dessa sorterades de med de två lägsta 
och de två högsta hyrorna bort eftersom dessa hus inte var representativa. Den genomsnittliga 
hyran för de 12 återstående attefallshusen beräknades till 7 625 SEK/månad. Utifrån den 
hyran och hyror för lägenheter funna på Blocket beräknades potentiella hyror för attefallshus i 
de olika kommunerna enligt tabellen nedan. 
 

Tabell 7 Hyror för lägenheter, antal observationer samt viktning mellan kommunerna. 

I Nacka förefaller hyresnivån vara högst medan den verkar vara lägst i Huddinge. 
 
Vakanser 
Den normala vakansnivån har antagits vara 1 %, då detta motsvarar att attefallshuset står tomt 
ungefär en vecka vartannat år. Det har ansetts vara en rimlig nivå eftersom en hyresgäst bedöms 
stanna i ungefär 2 år och attefallshuset kommer bara att stå tomt den vecka då hyresgästen 
flyttar ut och innan den nya hyresgästen har flyttat in. Med dagens marknad kommer det vara 
lätt att finna en ny hyresgäst och denna kommer därför troligtvis kunna flytta in snabbt efter att 
den tidigare hyresgästen flyttat ut. Bostadsbristen i Stockholm och inflyttningen till Sverige och 
Stockholm tyder inte på att ett överskott på boende skulle uppstå inom överskådlig framtid och 
därför antas den höga efterfrågan även hålla i sig.  
 
I vissa fall har en vakansgrad på 10 % använts och denna har ansetts trolig i de fall där 
hyresvärden med dagens skatteregler inte vill bli beskattad som näringsverksamhet. Mer om 
detta kommer tas upp i nästa kapitel.  
 
Beskattning av hyresintäkter  
Vid beskattning av inkomster från en fastighet, som t ex hyra, görs en indelning av bostäder 
som är privatbostäder och bostäder som inte är det. För att få klassas som privatbostad krävs att 
bostaden avser ett småhus som till övervägande del används av ägaren eller närstående till 
denna för permanent eller fritidsbruk. Likaså får en bostad eller ett fritidshus som är avsett att 
användas för permanent bruk av ägaren eller närstående till denne klassas som privatbostad. 
(Inkomstskattelagen 2:8) Därefter görs även en bedömning av huruvida fastigheten kan klassas 
som en privatbostadsfastighet eller ekonomifastighet. Denna benämning är lite förvirrande då 
begreppet fastighet i skattesammanhang inte har samma definition som civilrättsligt i JB. Ordet 

Kommun Medelhyra för 
lägenheter 

Antal funna 
lägenheter 

Viktning Hyra för attefallshus 

Nacka 302,92 SEK / kvm 10 st. 1,00 7 625 SEK / månad 

Sollentuna 284,24 SEK / kvm 8 st. 0,94 7 155 SEK / månad 

Täby 292,67 SEK / kvm 9 st. 0,97 7 367 SEK / månad 

Huddinge 253,80 SEK / kvm 16 st. 0,84 6 389 SEK / månad 

Stockholms stad 283,61 SEK / kvm 41 st. 0,94 7 139 SEK / månad 
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fastighet har i en privatbostadsfastighet eller näringsfastighet en annan innebörd i sammanhang 
rörande inkomstbeskattning. I inkomstskattelagen kan en normal fastighet, enligt JB:s 
definition, delas in som antingen en privatbostadsfastighet, näringsfastighet, eller så kan en 
enskild del av fastigheten bli en privatbostadsfastighet medan den andra delen blir en närings-
fastighet. Enligt denna bedömning kan således t ex en byggnad på fastigheten bli en egen 
fastighet och beskattas annorlunda än den ursprungliga fastigheten. (Prop. 1999/2000:2 s 31)  
  
För att få klassas som en privatbostadsfastighet behöver egendomen gå att klassa som 
privatbostad samt gå in under någon av följande definitioner: småhus med mark som utgör 
småhusenhet, småhus på annans mark, småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet 
eller ägarlägenhetsenhet. Om en enhet inte går in under de övre definitionerna på privatbostad 
eller privatbostadsfastighet blir den en näringsfastighet. Beroende på om ägaren ska använda 
fastigheten för eget bruk eller om ägaren tänker att den ska hyra ut fastigheten, påverkas 
bostadsklassningen av attefallshuset och därmed även beskattningen av hyresintäkter en 
hyresvärd får från sin hyresgäster. (Inkomstskattelagen 2:13 och 2:14) Avhängigt huruvida det 
är en privatbostad eller inte avgör om inkomsten från uthyrningen ska beskattas enligt 
inkomstskattelagens lagar rörande inkomst av kapital eller som inkomst för näringsverksamhet.  
  
Om ägaren långsiktigt tänker använda attefallshuset eller annat småhus för eget bruk, men 
under något år hyr ut bostaden tills ägaren eller närstående behöver den själv, klassas 
attefallshuset eller småhuset som en privatbostad och därmed som en privatbostadsfastighet. 
Om en ägare med detta syfte hyr ut sin bostad klassas den inkomst personen får för 
kapitalinkomst, pengar personen får ut av att ha sitt kapital låst i boendet. (Statens 
bostadskreditnämnd, 2012 och Inkomstskattelagen 2:13, 2:14) Likaså kan det efter studerande 
av Regeringsrättens fall RÅ 1995 not 38 fastställas att ett hus som används av ägaren själv eller 
närstående under en period om minst 3 veckor om året bör klassas som privatbostad då rätten 
fastslår att uttrycken ”övervägande del” och ”väsentlig del” i inkomstskattelagen huvudsakligen 
syftar till yta, snarare än tid. Om hela ytan då under en viss tid på över 3 veckor per år, eller 
inom en snar framtid, kan anses behövas av ägaren eller närstående till ägaren, ska byggnaden 
klassas som privatbostad. (Regeringsrättens fall RÅ 1995 not 38 och Lönn M, 2012) 
  
Inkomsten ägaren får i form av hyra från en privatbostad är skattepliktig och beskattas som 
inkomst av kapital med en skattesats på 30 %. Innan det görs får vissa avdrag eventuellt göras. 
(Statens bostadskreditnämnd, 2012 och Prop. 1989/90:110 s. 499 f) Innan skattesats dras 
summeras alla kapitalvinster och utgifter, så att skatten dras på kapitalets nettovinst. 
Kapitalvinsten är den vinst som eventuellt görs vid en försäljning av finansiella instrument eller 
egendom, så som eventuell aktieutdelning, fastighetsförsäljningar eller ränteinkomster. 
Därefter dras ränteutgifter, kapitalförluster och eventuella extra driftskostnader på grund av 
uthyrning bort, exempelvis förlust vid försäljning av aktier och bostäder, eller för ökande 
elkostnader. (Skatteverket, 2015b) 
 
Vid försäljning av en fastighet ska 22/30 av vinsten beskattas. Denna del av vinsten beskattas 
med 30 % (vilket motsvarar 22 % beskattning på hela vinsten) och på underskott av kapital ges 
en skattereduktion. (Ibid.) Till grund för denna reavinstbeskattning vid försäljning ligger 
taxeringsvärdet. (Haapaniemi & Larsson, 2011) Efter att utgifter och inkomster summerats har 
man fått ett över- eller underskott, och om de skulle röra sig om ett överskott, så kallad 
nettovinst, och beskattas med 30 %. (Skatteverket, 2015b) 
  
Innan hyresintäkterna summeras med resterande kapitaliseringsvinster får en ägare av en 
privatbostad göra ett schablonavdrag på 40 000 SEK. Detta avdrag får göras så länge avdraget 
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inte överstiger hyresintäkten, och det får göras ett schablonavdrag per bostadshus. 
Schablonavdraget är tänkt att skapa en lite enklare beskattning för ägaren. För småhusägare och 
därmed ägare av privatbostadsfastigheter kan det dessutom göras ett avdrag på 20 % av den 
totala hyresintäkten. Det innebär att för småhusägare som hyr ut attefallshus blir en intäkt på 
upp till 50 000 SEK helt skattefri. Denna skattereduktion ska dock täcka underhållskostnader. 
Hyr man ut lägenheten möblerad kan man få ta ut en liten extra kostnad, men annars får inga 
tillägg för underhåll göras på hyran. (Skatteverket, 2015c, Skatteverket 2016c och Skatteverket, 
2016d) 
  
Om ägaren har tänkt att hyra ut ett attefallshus eller annat småhus på längre sikt, kommer 
småhuset inte kunna klassificeras som en privatbostad och därmed gå den istället in under 
kategorin gör näringsfastigheter. (Inkomstskattelagen 13:1) Gör den detta kommer den inkomst 
ägaren får i form av hyra att klassas som inkomst av näringsverksamhet. I dessa fall görs inget 
schablonavdrag på 40 000 SEK utan ägaren måste deklarera sina faktiska utgifter för underhåll 
och drift. Denna redogörelse måste även göras i en bokföring, enligt god bokföringssed. 
Dessutom måste en avskrivningsplan göras för näringsfastigheten. Vilken skatt ägaren betalar 
som näringsidkare beror på en rad olika faktorer som: företagsform, antal anställda, vilken ålder 
ägaren själv är i samt hur mycket denna måste och vill betala in till pension. När man ska sälja 
fastigheten görs även denna beskattning enligt andra regler än om fastigheten eller attefallshuset 
räknas som en privatbostadsfastighet. (Skatteverket 2016d) 
  
Väljer ägaren att ha en egen firma ska denna först räkna ut nettovinst efter momsbalansering. 
Från den görs sedan ett schablonavdrag för egna avgifter på 25 % och resterande pengar går till 
verksamhetensöverskott. Från denna summa dras sedan ett grundavdrag som varierar i storlek 
mellan en minimispärr på 12 600 SEK och en maxispärr på 18 200 SEK beroende på hur stor 
företagets vinst är. När detta schablonavdrag på 25 % har gjorts har man fått fram den 
beskattningsbara vinsten. Från den beskattningsbara vinsten dras en egenavgift och en 
skattesats på 31 % bort. Egenavgiften inkluderar personens pension, efterlevnad, sjukvårds-, 
föräldravårds-, arbetsskede-, arbetsmarknads- och löneavgift. Beroende på hur gammal man är 
betalar man olika skattesatser. Är ägaren född mellan år 1950–1988 betalar denna full 
egenavgift och har då år 2016 en egenavgift motsvarande c:a 29 % av den beskattningsbara 
vinsten, medan en ägare som är äldre eller yngre får en lägre egenavgift. Resterande pengar är 
pengar som ägaren kan spendera fritt. Eventuellt kan ägaren få ned dessa två skattesatser något 
om denna ansöker om att få F-skatt och sköta en del av sin pension och sociala avgifter själv. 
Men så länge personen har A-skatt är det de ovanstående reglerna för eget företag som gäller. 
(Bokföringsprogram 24, 2016, Skatteverket, 2016e och Skatteverket, 2016f) 
 
Rotavdrag  
Privatpersoner får göra rotavdrag på sin skatt för arbeten så som reparation och underhåll samt 
om- och tillbyggnationer. Arbetena måste dock ske i eller i nära anslutning till en bostad de 
själva äger och bor i. Rotavdrag får även göras för arbeten på fritidsbostäder men däremot får 
det inte användas vid byggnation av ett nytt hus, de fem första åren eller under en tid som 
bostaden är uthyrd. Rotavdraget motsvarar 30 % av arbetskostnaderna och får inte användas på 
materialkostnaderna. (Skatteverket 2016h och Skatteverket 2016i) I kassaflödet har därför 
underhållskostnaderna beräknats med rotavdrag för privatpersoner men inte 
näringsverksamheter. 
 
Ränteavdrag  
För att underlätta för de som tar lån finns det en skattereglering som gör att invånare i Sverige 
får en skattereduktion när de har bolån. Skattereduktionen motsvarar 30 % av räntekostnaderna 
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och gäller för räntekostnader upp till 100 000 kr. Om en persons bolån ger än högre 
räntekostnad än 100 000 kr, ges på den resterande delen av räntekostnaden en skattereduktion 
på 21 %. (Skatteverket, 2014) Denna skattereduktion påverkar husköpares betalningsförmåga 
och investeringskalkyler och därmed har hänsyn till detta tagits i kassaflödesanalysen och 
återbetalningskalkylen. I de scenarion där beräkningarna sker med lån har det antagits att en 
skattereduktion på 30 % av räntekostnaderna kan göras.   
  
Moms  
Vanligtvis läggs en skatt i form av moms på priset för de varor och tjänster som ett företag 
säljer. Om tjänster eller varor köps genom företaget kan avdrag för momsen göras på dessa 
tjänster och varor. Detta kallas avdrag på ingående moms. För att få göra denna typ av avdrag 
krävs att det via företaget även betalas moms. Uthyrning av fastigheter är i allmänhet momsfria, 
vilket gör att ett företag som endast hyr ut lokaler kan ha svårt att dra av moms, och därför har 
det för attefallshuset som näringsverksamhet antagits att inga momsavdrag kan göras på 
underhållskostnader. I vissa fall kan fastighetsägaren välja att frivilligt betala moms och då göra 
avdrag, men det har inte ansetts troligt att en privatperson som privat hyr ut ett attefallshus gör 
detta, och därför har ingen hänsyn tagits till denna möjlighet. (Skatteverket, 2016g)  
  
Metod 
För att uppskatta det potentiella mervärde som ett attefallshus skulle kunna medföra har 
marknadsvärden beräknats enligt avkastningsmetoden. För att se hur lång investeringshorisont 
fastighetsägare måste ha vid införskaffandet av attefallshus har återbetalningstiderna, d v s hur 
länge attefallshuset måste hyras ut innan investeraren genom hyresintäkter kan få tillbaka 
produktionskostnaden, också beräknats.  
 
För att det beräknade värdet ska utgöra ett marknadsvärde, krävs att alla marknadsaktörer ser 
detta som en investering. Beräkningarna kommer att göras dels med lån med fast ränta och dels 
utan lån. Av telefonenkäten framkom en osäkerhet kring när man får göra schablonavdrag på 
skatten. Därför kommer beräkningarna göras både med och utan detta avdrag. Både attefallshus 
klassade som privatbostäder och näringsverksamheter har utifrån detta utgjort olika scenarier, 
men också hypotetiska scenarion där hyresintäkterna beskattas enligt Privata uthyrningslagen 
även vid långsiktig uthyrning samt inte beskattas alls har studerats. Detta har gjorts för 
kommunerna Sollentuna, Täby, Huddinge, Stockholms stad och Nacka. Totalt har åtta scenarier 
med olika skatteförhållanden och finansiering utretts i respektive kommun. I resultatet 
presenteras dock endast marknadsvärdena för Nacka kommun, då dessa inte har ansetts vara 
det mest relevanta att jämföra. Istället jämförs återbetalningstiderna mellan de olika 
kommunerna. Återbetalningstiderna kommer presenteras utifrån den tid det tar att få tillbaka 
produktionskostnaden om attefallshuset hyrs ut samt om det hyrs ut och sedan säljs för 250 000 
SEK, som är den indikation som framkommit i intervjuerna med mäklarna. Dessutom kommer 
det pris en fastighetsägare behöver få i mervärde vid en försäljning beräknas i fallet då denna 
vill att produktionskostnaden ska återbetala sig men uthyrning bara sker i fem år, eftersom det 
är vad lagen anser inte är långsiktigt. Återbetalningstiderna kommer endast att presenteras som 
hela år, då det ansetts för exakt att tala om månader med hänsyn till osäkerheten i beräkningarna. 
 
I scenarierna har en låneränta på 3,11 %, en inflation de närmaste 10 åren på 1,4 % och därefter 
2 % samt en kalkylränta på 8 % antagits utifrån de resonemang som förts i bakgrunden. Vid 
beräkningen har en kalkylperiod på 10 år ansetts lämplig eftersom det är den längsta tiden en 
låntagare kan binda låneräntan. Risken i de olika kommunerna har bedömts vara likvärdig då 
det framkom i intervjuerna med bankerna att de generellt ser större delar av dessa kommuner 
som likvärdiga. 
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Vid utlåning från svenska banker får låntagare inte belåna fastigheter med en belåningsgrad på 
100 %, men på grund av att attefallshuset beräknas vara en komplementbyggnad som ej belånas 
separat har det ansetts rimligt att attefallshuset kan belånas till 100 % medan huvudhuset är 
lägre belånat.   
 
Eftersom det vid avkastningsmetoden förväntas att potentiella köpare ser attefallshuset som en 
investering som de planerar att kunna hyra ut, beräknas det framtida försäljningsvärdet, vid 
kalkylens slut, med Gordons formel. Sedan räknas försäljningsvärde och framtida driftnetton 
tillbaka med avkastningskravet för att få ett nutida marknadsvärde. När investeringen beräknas 
via lånefinansiering viktas låneräntan och avkastningskravet så att man får en WACC-ränta 
som driftnetton diskonteras med, och sedan används marknadsvärdet utan lån samt driftnetton. 
 
Näringsverksamheter beskattas på driftnettot, men för privatpersoner beskattas istället 
hyresintäkten. Det gör att när det är näringsverksamhet betalas ingen skatt på underhåll och 
drift. För privatpersonen får dessa avdrag inte göras utan de förväntas täckas av det 
schablonavdrag på 40 000 SEK som fastighetsägaren får göra per hus.  
  
Om skatten på hyresintäkterna är större än räntekostnaderna för attefallshuset får privatpersoner 
dra av dessa oavsett hur mycket lån de har på det vanliga huset. Eventuellt kan de dra av 
ytterligare kostnader också. Om skatten på hyresintäkterna inte täcker räntekostnaderna för 
attefallshuset får man dra av en summa motsvarande skatten och endast mer om man betalar 
övrig skatt. Eftersom attefallshus klassas som en egen taxeringsenhet och fastighetsavgift 
betalas efter 15 år, har en fastighetsavgift lagts till i kassaflödet efter 15 år. Denna har då räknats 
upp med den bedömda inflationen. 
   
Eftersom bankerna inte separerar bolånet på attefallshuset med bolånet på huvudhuset, som 
räknas till småhus, kommer banken att betrakta fastigheten i sin helhet som ett småhus. Ägaren 
får i och med detta göra ränteavdrag på lånen oavsett om attefallshuset är en näringsverksamhet 
eller en privatbostad så länge lånet är ett privat bolån. I beräkningarna har därför hänsyn till 
attefallshuset klassificering inte tagits i de fall då lån varit aktuella.   
  
Normalt kommer underhållskostnader klumpvis med olika långt mellan, men i denna beräkning 
har dessa kostnader splittras i årliga jämna utgifter. Dock antas att i scenarion där attefallshuset 
är klassat som privatbostad får rotavdrag göras på den del motsvarande arbetskostnaden. Denna 
generalisering är skälig då det i verkligheten inte är troligt att attefallshuset kommer ha 
underhållskostnader de första fem åren, vilket är tiden då underhåll inte ger rotavdrag.  
 
Precis som i produktionskostnadsmetoden har alla kostnader beräknats utifrån att någon 
professionell utför arbetet. 
 
Scenarier  
Eftersom det finns en del gråzoner i skattelagen och för att belysa den ekonomiska skillnaden 
mellan dessa har en rad scenarion valts ut att undersökas i kassaflödesanalyser. Likaså har dessa 
scenarion kompletterats med ett antal hypotetiska fall för att se skillnaden och följderna av 
eventuella förändringar i lagstiftningen. Här nedanför kommer de undersökta scenarierna att 
gås igenom. Sen kommer ett uppskattat marknadsvärde baserat på avkastningsmetoden för 
varje scenario i Nacka att redovisas och kommenteras. Efteråt kommer återbetalningstiden för 
de olika scenarierna redovisas tillsammans med en jämförelse av återbetalningstiderna i 
respektive scenario och kommun. 
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Scenario 1 
Det första scenariot speglar ett hypotetiskt fall där en privatperson hyr ut attefallshuset 
långsiktigt och där Privata uthyrningslagen antas gälla. En skattesats på 30 % av hyresintäkterna 
har använts och även schablonavdraget på 40 000 SEK samt avdraget med 20 %. Även delar 
av räntekostnaderna har dragits av från hyresintäkterna. Huset har antagits vara finansierat helt 
med lån. 
 
Scenario 2 
Det här scenariot speglar en privatperson som hyr ut långsiktigt i enlighet med rådande 
lagstiftning. Komplementbostadshuset måste då enligt rättsfallet på sid. 59 användas av ägarna 
själva under 3 veckor varje år för att uthyrningen fortfarande ska klassas som privat. 
Vakansnivå har därför ökats till 10 %. Huset har antagits vara finansierat helt med lån. 
 
Scenario 3 
Här gäller samma förutsättningar som i Scenario 1, men huset finansieras i detta scenario helt 
med eget kapital. 
 
Scenario 4 
Här gäller samma förutsättningar som i Scenario 3, men huset finansieras i detta scenario helt 
med eget kapital. 
 
Scenario 5 
I detta scenario har uthyrningen antagits vara en näringsverksamhet. Således har dagens regler 
gällande skatter, avdrag och underhållskostnader för näringsverksamheter använts i kalkylen. 
En skattesats på 31 % har därför använts på driftnettot. Från denna har räntekostnader dragits 
av. Huset har antagits vara finansierat helt med lån. 
 
Scenario 6 
Här gäller samma förutsättningar som i Scenario 5, men huset finansieras i detta scenario helt 
med eget kapital. 
 
Scenario 7 
Detta scenario är inspirerat av hur privat uthyrning går till i Norge. Alla hyresintäkter har därför 
antagits vara skattefria. Huset har antagits vara finansierat helt med lån. 
 
Scenario 8 
Här gäller samma förutsättningar som i Scenario 7, men huset finansieras i detta scenario helt 
med eget kapital. 
 
Resultat  
I detta kapitel redovisas resultaten av kassaflödesanalysen i form av marknadsvärden och 
återbetalningstider för Nacka kommun och en jämförelse mellan återbetalningstiderna i de olika 
kommunerna. 
 
Marknadsvärden 
Marknadsvärdena varierar beroende på fastighetens klassificering, finansiering och rådande 
skattelagstiftning. Klassificeringen medför ingen större skillnad i marknadsvärde; 
marknadsvärdet är detsamma då lån har använts men en liten skillnad finns då byggnationen 
finansieras med eget kapital. Att ha en vakansnivå på 10 % för att undvika klassningen som 
näringsverksamhet är inte ekonomiskt lönsamt då marknadsvärdena i dessa fall är lägre än för 
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näringsverksamhet. Det mest lönsamma är att låta all uthyrning ske skattefritt och i andra hand 
låta Privata uthyrningslagen gälla även vid långsiktig uthyrning.  
 
Scenario 1  
Beräknat marknadsvärde om normalköparen låter Privata uthyrningslagen gälla även vid 
långsiktig uthyrning och finansieringen sker med lån är marknadsvärdet 1 280 000 SEK, vilket 
är 70 000 SEK högre än om köparen inte förväntas ta lån. 
 
Scenario 2 
Om köparen tar lån men väljer att ha attefallshuset tomt en månad varje år blir det bedömda 
marknadsvärdet 1 130 000 SEK. 
 
Scenario 3 
I de fall Privata uthyrningslagen gäller vid uthyrning på lång sikt, men investeringen finansieras 
med eget kapital blir marknadsvärdet 1 210 000 SEK.  
 
Scenario 4 
Om köparen finansierar byggandet av attefallshus med eget kapital och låter det stå tomt en 
månad varje år är marknadsvärdepåverkan 1 050 000 SEK. 
 
Scenario 5  
Om uthyrningen sker via en näringsverksamhet och finansieringen sker med lån är det 
beräknade marknadsvärdet 1 280 000 SEK vilket är detsamma som i scenario 1.  
 
Scenario 6 
Om uthyrningen sker via en näringsverksamhet och finansieringen sker utan lån är det 
beräknade marknadsvärdet 1 160 000 SEK. Värderingen blir i detta fall något lägre, 50 000 
SEK, än i scenario 1, men värderingarna kan inte anses så exakta att en tydlig värdeskillnad 
kan utläsas. 50 000 SEK kan anses vara inom felmarginalen men indikerar att det antagligen är 
lite mer skattemässigt fördelaktigt att bli klassificerad som näringsverksamhet än som 
privatperson även om det fordras mer arbete. 
 
Scenario 7 
Om hyresintäkterna var skattefria och köpare förväntades kunna ta lån borde 
marknadsvärdespåverkan vara 1 520 000 SEK. 
 
Scenario 8 
Om hyresintäkterna var skattefria och finansiering sker utan lån skulle marknadsvärdet uppgå 
till 1 430 0000 SEK.  
 
I tabell 8 på kommande sida framgår beräknade marknadsvärden för byggnation av ett 
attefallshus i Nacka under de olika scenarierna. 
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 Tabell 8 Marknadsvärden för Nacka kommun i respektive scenario. 

 
Kommentar  
Dessa marknadsvärden förutsätter att alla marknadsaktörer ser attefallshuset som en investering 
då de köper det. I intervjuerna med mäklarna har det dock framkommit att så inte är fallet idag. 
 
Om alla potentiella köpare skulle se detta som en ren investering skulle attefallshusen ha ett 
marknadsvärde på 1 000 000–1 500 000 SEK beroende på vilket scenario som är aktuellt. 
Antagligen skulle det mest sannolika vara att en potentiell köpare tog ett lån för denna 
investering, då låneförhållandena vid dags datum är relativt fördelaktiga och insatsen är relativt 
stor. Likaså borde man kunna förutsätta att svensk lag följs, och i dagsläget borde därför 
scenario 2 eller 5 således vara de mest aktuella. Dessa ger marknadsvärden på drygt 1 000 000 
SEK, men att ha klassificeringen näringsverksamhet ger ett 150 000 SEK högre värde.  
 
För näringsverksamheter beskattas intäkterna högre, vilket gör att marknadsvärdet blir lägre än 
för privatpersoner vid finansiering med eget kapital (scenario 3 och 6). Vid finansiering med 
lån är avdragen olika stora och görs på olika sätt beroende på klassificering. Detta kompenserar 
i detta fall den högre beskattningen på inkomsten och gör att attefallshuset vid antagna 
omständigheter är värt lika mycket oavsett klassificering (scenario 1 och 5). Således kan 
slutsatsen att klassificeringen inte påverkar den ekonomiska lönsamheten i speciellt hög grad, 
oavsett om fastighetsägaren blir beskattad som privatperson eller näringsverksamhet, dras. 
 
Marknadsvärdet är som högst i de hypotetiska fall där all uthyrning sker skattefritt, vilket skulle 
kunna spegla en högre betalningsvilja i framtiden om det blir skattefritt. Det kommer även 
fortsättningsvis att vara svårt att observera den påverkan på marknadsvärdet som ett attefallshus 
ger, eftersom alla försäljningar är unika. Det är svårt att veta exakt vilken värdeökning som 
kommer från attefallshuset och vilken som kommer från andra faktorer. Attefallshusens 
påverkan är dessutom olika stor på olika fastigheter beroende på hur väl det passar in och hur 
väl det kompletterar huset. 
 
Återbetalningstider 
I uppsatsen har olika scenariers återbetalningstid valts att redovisas. Detta har gjorts i syfte att 
ge en bra uppfattning om hur lång tid en fastighetsägare kan förväntas behöva ha sitt kapital 
bundet i fastigheten för att få tillbaka sin investering samt få en förväntad avkastning på de 
investerade pengarna.  
 
Återbetalningstiderna varierar, precis som marknadsvärdena, beroende på fastighetens 
klassificering, finansiering och rådande skattelagstiftning.  
 

 Typ Privatperson Närings- 
verksamhet 

Skattefritt 
(privatperson) 

Finansiering Lån Inte lån Lån Inte lån Lån Inte lån 

Vakansnivå 1 % 10 % 1 % 10 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Scenario 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
K 
O 
M 
M 
U 
N 
 

Nacka Marknadsvärde 
(tkr) 

1 280  
 

1 130  
 

1 210  
 

1 050  
 

1 280  
 

1 160  1 520  
 

1 430  
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Det mest lönsamma är att låta uthyrningen ske skattefritt, scenario 7 och 8. Detta kan minska 
återbetalningstiden med 2 år (jämfört med att behöva ha huset tomt 1 månad/år) om det 
finansieras med eget kapital och upp till 8 år om det finansieras med lån, beroende på 
försäljningspris. 
 
Det näst mest lönsamma är att låta den privata uthyrningslagen gälla även vid uthyrning på lång 
sikt, scenario 1 och 3, eller att ha en näringsverksamhet, scenario 5 och 6. Rent ekonomiskt 
skulle låntagare alltså inte tjäna eller förlora på att upprätta en näringsverksamhet jämfört med 
att låta den privata uthyrningslagen gälla på lång sikt, men jämfört med dagens system där 
bostaden behöver stå tom 1 månad per år för att undvika att klassas som näringsverksamhet, 
minskar återbetalningstiden med 1–3 år beroende på finansiering. 
 
Scenario 1  
Om den normala investeraren antas ta lån vid investeringen och hyr ut långsiktigt, men 
beskattas som privatperson blir återbetalningsperioden 16 år. Om en värdepåverkan om 250 
000 SEK medräknas förkortas återbetalningstiden till 9 år.   
 
Scenario 2 
Om fastighetsägaren tar lån och väljer att ha en högre vakansgrad för att bli beskattad som 
privat fastighetsägare, skulle återbetalningstiden förlängas till hela 19 år, eller 11 år om en 
marknadsvärdepåverkan räknas in.   
 
Scenario 3 
I de fall när en privatperson investerar i ett attefallshus och hyr ut det över en längre period, 
men ändå låter Privata uthyrningslagen gälla, är återbetalningstiden 9 år. Om man inkluderar 
försäljningen och ett försäljningspris på 250 000 SEK blir tiden istället 5 år.  
 
Scenario 4 
I detta scenario är vakansgraden högre på fastigheten då fastighetsägaren vill använda 
fastigheten en månad själv om året. Gör fastighetsägaren detta kommer denna enligt dagens 
lagstiftning få beskatta inkomsten som privatperson, men det kommer ta lite längre tid att få 
tillbaka pengarna man investerat då återbetalningsperioden blir 10 år istället för 9 år. Om man 
räknar med en marknadsvärdepåverkan, så som i de andra fallen, blir perioden 6 år.   
 
Scenario 5  
Om köparen antas ta lån och verksamheten klassas som näringsverksamhet blir 
åretbetalningstiden 16 år, men om en värdepåverkan räknas in blir perioden förkortad till 8 år.  
 
Scenario 6 
I de fall investeringen endast sker med eget kapital men blir klassad som näringsfastighet blir 
omständigheterna sådana att återbetalningstiden även här är 9 år och om man räknar med en 
eventuell värdepåverkan på 250 000 SEK blir återbetalningsperioden 5 år, vilket är detsamma 
som i scenario 3.  
 
Scenario 7 
Om ingen skatt skulle behövas betalas och fastighetsägaren förväntades ta lån, skulle 
återbetalningstiden vara 11 år, eller 6 år i de fall en marknadspåverkan om 250 000 SEK 
räknades in.  
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Scenario 8 
Skulle lagen ändras så att denna intäkt blev skattefri är återbetalningsperioden 8 år om 
fastighetsägaren inte tar lån, och 4 år om denne dessutom räknar med en värdepåverkan om 250 
000 SEK.  
 
Dessa återbetalningstider gäller samtidigt som en avkastning på 8 % av produktionskostnaden 
genereras årligen. 
 
I tabell 9 presenteras återbetalningstiderna i Nacka beräknat på om en fastighetsägare hyr ut 
bostaden respektive om ägaren hyr ut och säljer den för 250 000 SEK. Dessutom presenteras 
det försäljningspris som en fastighetsägare behöver få ut i mervärde vid försäljning i de fall det 
endast hyrs ut i 5 år och ägaren vill få attefallshuset återbetalt.  

Tabell 9 Återbetalningstider för Nacka kommun. 

Kommentar 
I de fall ett restvärde på 250 000 SEK har antagits sjunker återbetalningstiden signifikant. I 
fallet med lån sjunker återbetalningstiderna med 5 år och utan lån med 1 år. Återbetalnings-
tiderna innebär tiden det tar att betala tillbaka byggkostnaderna och samtidigt få 8 % i 
avkastning. Lönsamheten påverkas påtagligt av att öka vakansnivån till 10 %.    
 
Om investeraren helt följer den privata uthyrningslagen och hyr ut på heltid i 5 år (vilket är den 
tid man borde kunna hyra ut på heltid men samtidigt hävda att uthyrningen bara är tillfällig och 
därmed inte behöva ändra klassificeringen på bostaden) är det inte givet att det blir en lönsam 
investering, då det endast medför hyresintäkter i 5 år. För att få det ekonomiskt lönsamt i dessa 
fall krävs exempelvis ett försäljningspris på c:a 287 000 SEK i Nacka om byggnationen är 
finansierad med eget kapital respektive 398 00 SEK, likaledes i Nacka, om den är finansierad 
med lån. Om fastighetsägaren däremot har tänkt att själv använda bostaden för t ex äldre barn, 
måste detta jämföras med den utgift denna person istället hade haft för en annan bostad. Då 
hyresrätter är svåra att få tag i, bör kostnaden jämföras med att köpa en bostad och då 
tillkommer kostnader för lån, risk och avgift. I dessa fall bör alltså inte det primära vara att 
generera inkomster långsiktigt, utan även att istället slippa utgifter. 
 
Mervärdet är väldigt osäkert dels vad gäller påverkan på marknadsvärdet idag och dels vad 
gäller eventuella förändringar i framtiden. Om hyresintäkterna var skattefria skulle 
betalningsviljan för attefallshusen eventuellt öka, vilket skulle förkorta återbetalningstiderna. 

 Typ Privatperson Närings- 
verksamhet 

Skattefritt 
(privatperson) 

Finansiering Lån Inte lån Lån Inte lån Lån Inte lån 

Vakansnivå 1 % 10 % 1 % 10 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Scenario 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nacka Återbetalningstid 
(utan restvärde) 

16 år 
 

19 år 9 år 
 

10 år 16 år 
 

9 år 
 

11 år 
 

8 år 
 

Återbetalningstid 
(med restvärde på 
250 000 kr) 

9 år 11 år 5 år 
 

6 år 8 år 5 år 6 år 
 

4 år 
 

Behövt mervärde 
för att gå runt 
efter 5 års 
uthyrning (tkr) 

398  Ej 
relevant 

287  Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Ej 
relevant 
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För att öka byggandet och uthyrningen av attefallshus skulle alla hyresintäkter från endast en 
bostad kunna vara skattefria. Detta skulle öka den ekonomiska lönsamheten men också minska 
pappersarbetet och risken samt göra processen mer övergriplig för folk i stort. Ett annat 
alternativ, som inte gör någon skillnad rent ekonomiskt, är att låta den privata uthyrningslagen 
gälla även vid uthyrning på lång sikt. Uthyrning av ett attefallshus skulle då alltså inte klassas 
som näringsverksamhet då det kräver betydligt större kunskaper och merarbete, vilket troligtvis 
skrämmer många från att hyra ut. Med detta alternativ skulle heller inte statens skatteintäkter 
påverkas. 
 
Skillnader i återbetalningstider mellan kommunerna 
Eftersom det är skillnader i produktionskostnader, hyresnivåer och driftskostnader mellan 
kommunerna blir resultaten mellan dem lite olika. Här nedan presenteras återbetalningstiderna 
i de fem valda kommunerna. Vid beräknandet av återbetalningstiderna i dessa fall har ett 
försäljningspris på 250 000 SEK antagits och tiderna har beräknats för alla de ovan beskrivna 
scenarierna. Återbetalningstiderna varierar, med dagens lagstiftning, mellan 8 år och 12 år om 
finansiering sker med lån (scenario 2 och 5) och mellan 5 år och 6 år om den sker utan lån 
(scenario 4 och 6). Det mest lönsamma skulle vara att ha alla hyresintäkter skattefria. Då skulle 
återbetalningstiderna kunna kortas ned till som minst 4 år vid finansiering med eget kapital och 
6 år med lån, beroende på kommun. De mest lönsamma kommunerna att bygga och hyra ut ett 
attefallshus i är Stockholms stad och Sollentuna. Den minst lönsamma kommunen är Huddinge.  
 

Tabell 10 Återbetalningstider i de olika kommunerna, med ett bedömt mervärde om 250 000 SEK för attefallshuset. 

Kommentar 
Sollentuna och Stockholms stad verkar vara mest lönsamma. I dessa kommuner är 
produktionskostnaderna bland de lägre och hyrorna speglar ett medel av nivåerna i de fem 
kommunerna. I Nacka och Täby, som har högst hyresnivåer, är det inte lika lönsamt eftersom 
även produktionskostnaderna är högre. I Huddinge är det minst lönsamt trots att de har allra 
lägst produktionskostnader. Detta förklaras av att även hyresnivån i Huddinge är betydligt lägre 
än i de övriga kommunerna. Mervärdet för attefallshuset har antagits vara 250 000 SEK i alla 

 
 

Typ Privatperson Närings- 
verksamhet 

Skattefritt 
(privatperson) 

Finansiering Lån Inte lån Lån Inte lån Lån Inte lån 

Vakansnivå 1 % 10 % 1 % 10 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Scenario 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
K 
O 
M 
M 
U 
N 
 

Nacka Återbetalningstid 
(med restvärde på 
250 000 SEK) 

9 år 11 år 5 år 
 

6 år 8 år 5 år 6 år 
 

4 år 
 

Sollentuna Återbetalningstid 
(med restvärde på 
250 000 SEK) 

8 år 10 år 5 år 6 år 8 år 5 år 6 år 4 år 

Täby Återbetalningstid 
(med restvärde på 
250 000 SEK) 

9 år 11 år 5 år 6 år 9 år 6 år 6 år 4 år 

Huddinge Återbetalnings-tid 
(med restvärde på 
250 000 SEK) 

10 år 12 år 5 år 6 år 9 år 6 år 7 år 5 år 

Stockholms 
stad 

Återbetalningstid 
(med restvärde på 
250 000 SEK) 

8 år 10 år 5 år 5 år 8 år 5 år 6 år 4 år 
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dessa kommuner, men egentligen kan variationer förekomma. Dessa är dock mycket svåra att 
uppskatta och utifrån intervjuer med mäklarna kan slutsatsen att andra saker, som hur väl 
attefallshuset passar med villan, påverkar desto mer. 
 
Dessa skillnader speglar skillnader i återbetalningstid för likadana attefallshus belägna på 
likadana tomter med samma egenskaper i de olika kommunerna. Egenskaper som är knutna 
specifikt till de olika fastigheterna (så som geologiska förhållanden, utsikt och närhet till 
kollektivtrafik) påverkar både produktionskostnaderna (se tabell 4 under produktionskostnader) 
och hyresnivåer. Därmed påverkas även återbetalningstiden.  
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Analys och diskussion  
Vid granskning av de attefallshus som har byggts i de utvalda kommunerna kan det konstateras 
att det inte är så många komplementbostadshus som har byggts. Denna bild förstärks dessutom 
av både mäklare och banker, då dessa inte sett någon stor tillströmning i ärenden angående 
detta. Varför komplementbostadshusen inte slagit igenom kan ha flera orsaker och därför 
kommer en del problem som framkommit under denna granskning att diskuteras.  
 

Problem och lösningar  
I detta kapitel kommer en rad faktorer som kan tänkas påverka fastighetsägares 
investeringsvilja att diskuteras tillsammans lösningar och förslag på områden som behöver 
granskas ytterligare. 
 
Ansökan  
Många som har skaffat attefallshus i form av en komplementbostad upplever att bygganmälan 
i jämförelse med ansökan om bygglov inte har gjort byggprocessen så mycket enklare. När 
dokument som kommunerna kräver för att få startbesked för komplementbostäder granskats, 
verkar dessa i många fall vara väldigt detaljrika.  
 
Enligt lagen är det upp till kommunen att bestämma vilka krav som ska gälla vid ansökan, men 
det verkar som att det finns en stor osäkerhet bland handläggare kring hur dessa fall ska utredas. 
Många kommuner tycks ha valt att sätta väldigt höga krav på anmälan för att få startbesked. I 
vissa fall gör detta att hjälp av någon med professionell kompetens behövs vid utformningen. 
Kommunerna verkar hellre vilja ta in för mycket fakta och utreda fallen väldigt noga, än att 
riskera att missköta sin uppgift. Under genomförandet av telefonenkäten har framkommit att 
vissa fastighetsägare upplevt att deras ansökningar blivit nedprioriterade, då det inte funnits 
någon reglerad handläggningstid. Flera av deltagarna i telefonenkäten har dessutom påpekat att 
tiden för att få startbesked många gånger gått över tiden för handläggning av bygglov. Nu under 
juli 2016 kommer detta förhoppningsvis förbättras då en handläggningstid för bygganmälningar 
läggs till i lagen, vilket antagligen kommer att förkorta handläggningstiderna och därmed 
förkorta tiden fram till byggstart. Dock kvarstår tolkningsfriheten över vad som krävs för att få 
igenom en anmälan, vilket gör att ansökningsprocessen kan fortsätta att se väldigt olika ut i 
olika kommuner och de hårda kraven för bygganmälan kan förväntas finnas kvar. För att hjälpa 
kommuner, föreslås att en utredning av vad som är väsentligt för kommuner att veta om 
komplementbostadshusen för att kunna ge startbesked genomförs. Om en sådan utredning 
genomförs skulle det underlätta för handläggare men också säkerställa att alla medborgare får 
en likvärdig bedömning.   
 
Utan närmare utredning kan det anses tveksamt huruvida kommunen behöver veta hur en 
husägare t ex tänkt möblera inne i sitt attefallshus när det är klart, även om det i lagen står att 
huset, för att få klassas som bostadshus, ska kunna inrymma alla bostadsfunktioner. 
 
Vid genomförandet av telefonenkäten inföll även en del bortfall från urvalsgruppen, då en del 
av fastighetsägarna som lämnat bygganmälningar och tänkt bygga komplementbostäder hade 
valt att istället bygga komplementbyggnader. Orsaken till den ändrade byggnationen var i flera 
av dessa fall att fastighetsägaren uppfattat byggkraven för komplementbostad som för höga. I 
dessa fall uppger fastighetsägarna att de framför allt tänkt bo i husen själva och inte planera att 
hyra ut bostaden. Därför har de valt en lägre standard än vad boverkets bostadsklassning kräver, 
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och således bara byggt en komplementbyggnad. Detta indikerar att det finns en risk att  
byggnadsnormerna uppfattas som för hårda och att husägare faktiskt kan tänka sig att leva med 
en lägre standard än vad byggnadsnormerna kräver. Boverket utredde byggnadsnormerna 2013 
och som tidigare anförts har det lett till att mindre boenden enklare kan byggas. Frågan är dock 
om ännu en undersökning bör genomföras rörande detta område, där privatpersoners 
uppfattning om hur de kan tänka sig att bo vägs in.  
 
Vid granskningen av bygganmälningar framkom en stor skillnad i antal mellan de olika 
kommunerna. Denna skillnad kan ha flera förklaringar; dels kan det ha att göra med att det i 
vissa områden finns företag som riktat in sig på att bygga attefallshus och dels själva 
handläggningsarbetet. Dessutom kan fastighetsutformningen och områdets karaktär förväntas 
spela in. Mäklarna tog under intervjuerna upp att det är mer troligt att fastighetsägare bygger 
ett attefallshus om fastigheten har två ingångar eller en stor tomt än om de har det motsatta. 
Utformningen av bebyggelse kan förväntas skifta mellan kommuner och därigenom bidra till 
invånarnas olika intressen att bygga samt att hyra ut attefallshus. Detta antas tillsammans med 
ekonomiska aspekter, som kommer diskuteras mer längre ner, påverka skillnaden i antal 
anmälningar och startbesked i olika kommuner. Det kan dock poängteras att för att attefallshus 
ska bidra märkbart till att lösa bostadsbristen i Stockholm måste ett större antal bostäder byggas.  
 
Produktion 
Vid byggnationen av attefallshus i form av komplementbostäder, finns det flera faktorer som 
påverkar byggkostnaderna. För det första påverkar standarden på attefallshuset som ägaren vill 
bygga, och de grundförutsättningar som finns på tomten, hur svår och kostsam byggnationen 
blir. Om ett nyckelfärdigt attefallshus ska byggas bör fastighetsägaren förvänta sig en total 
byggkostnad på 500 000–600 000 SEK. Deltagarna som i telefonenkäten uppger en lägre 
byggkostnad har troligtvis gjort en del av arbetet själva och de har därför haft möjlighet att 
pressa byggkostnaderna. När byggnadskostnaderna studerades framkom att bygganmälningar 
och anslutningsavgifter för VA till attefallshus varierar mellan olika kommuner. De olika 
anslutningsavgifterna och andra kommunala avgifter kan, i vissa fall, påverka dessa 
produktionskostnader markant. Speciellt om ägaren gör stora delar av byggnationen själv. I 
många fall är dessa kostnader säkert skäliga men kan ha en effekt på viljan att investera.  
  
Att ändra kommunernas anslutningsavgifter för att stimulera byggande av attefallshus är inte 
oproblematiskt, då dessa framför allt påverkar annan byggnation. Att däremot justera 
lägenhetsavgiften, som är en del av brukningsavgiften, för en andra bostad skulle kunna vara 
aktuellt eftersom denna påverkar lönsamheten i att ha en till bostad på fastigheten och således 
skulle kunna uppmuntra att en förtätning av villaområden sker. 
 
Finansiering  
Oavsett om fastighetsägaren gör delar av arbetet själv eller inte, står det klart att det krävs en 
för många fastighetsägare ganska stor investeringskostnad. Det gör att de flesta förväntas ta lån 
för produktionskostnaderna. Vidare framkom att bankerna antagligen inte är ett hinder för 
denna belåning då majoriteten av deras kunder borde kunna belåna sin nuvarande fastighet. 
Fastighetsägaren kan dock inte förvänta sig att bankerna räknar med någon form av hyra i 
kalkyler för deras betalningsförmåga och det bör påverka folks betalningsvilja för dessa hus. 
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Att bankerna inte vill bidra till en instabil fastighetsmarknad kan ses som betryggande då det 
motverkar kraftiga prisfall på bostadsmarknaden. Därför anses deras agerande vara rimligt. 
Emellertid kan det diskuteras huruvida vissa positiva effekter bör vägas in vid lån i högre grad 
än vad som görs idag. Attefallshus bör inte ses som en lika spekulativ investering som att köpa 
en enskild lägenhet, som är helt separerad från ägarens egna bostad, då det inte är lika lätt för 
innehavaren att enskilt sälja en komplementbostad som att sälja en separat lägenhet. 
 
Vid intervjuerna med bankerna framkom också att i de fall fastighetsägare nämner att de har ett 
attefallshus kan det inverka positivt vid låneförhandlingarna. Förslagsvis bör 
komplementbostaden och den eventuella hyran framför allt påverka räntenivån för lånet och 
inte belåningsgrad och betalningsförmåga. Att ha en extra bostad som kan hyras ut minskar 
nämligen risken med lånet, eftersom det ger möjlighet till en extra inkomst om förhållandena 
förändras. Att räkna in hyresintäkterna i betalningsförmågan kan däremot göra att 
fastighetsägaren blir beroende av hyresintäkterna för att kunna finansiera sitt boende vilket i 
sig gör marknaden mer spekulativ. I dagsläget är kanske förhandlingar om räntenivåer inte så 
aktuellt då bolåneräntorna är historiskt låga, men om räntan går upp igen kan denna diskussion 
bli desto mer aktuell. 
 
Marknadsvärdepåverkan  
I dagsläget är attefallshusens påverkan på marknadsvärdet ganska osäker, vilket både bankerna 
och mäklarna upplever. Detta är nog starkt sammankopplat med att marknaden inte hunnit 
etablera sig på detta område. Det har inte skett många försäljningar av fastigheter med 
attefallshus som komplementbostad och därför finns inget bra underlag för en statistisk 
undersökning över marknadsvärdet. En transaktionsbaserad metod ger heller inte självklart det 
bästa svaret på vilken marknadspåverkan ett attefallshus har, eftersom det framkom under 
intervjuerna med mäklarna att mervärdet är väldigt olika på olika fastigheter. 
 
Vidare kan det konstateras att det är en stor skillnad på vad fastighetsägarna i telefonenkäten 
förväntar sig i marknadspåverkan och vad mäklarna uppger att köparna kan förväntas vara 
beredda att betala för en komplementbostad. Denna osäkerhet kan eventuellt minska med tiden 
då fler transaktioner har skett, men fram tills marknaden är ordentligt etablerad kan denna 
osäkerhet kring mervärdet ha en negativ effekt på folks investeringsvilja.  
 
Eftersom de genomsnittliga köparna av villafastigheter inte normalt verkar vara beredda att 
betala mer än c:a 250 000 SEK extra för en komplementbostad som säljs tillsammans med 
huvudhuset, bör inte dagens marknadsvärdepåverkan vara så mycket högre än detta belopp. Om 
en fastighetsägare inte planerar att hyra ut eller ombilda fastigheten kan denna därför inte i 
dagsläget förvänta sig att få tillbaka hela produktionskostnaden i direkt mervärde på 
fastighetens marknadsvärde. Om fler köpare däremot i framtiden börjar se fördelarna med 
attefallshusen och dessa köpare även har betalningsförmåga att investera i dem, skulle husens 
mervärde eventuellt kunna öka och närma sig de värden som kassaflödesmetoden visar i 
scenario 2 och 5 (som speglar marknadsvärden om dagens lagstiftning följs) på drygt 1 000 
000 SEK. Det kräver dock en kraftig förändring i köpares prioriteringar och därför anses det 
inte aktuellt inom de närmaste åren.  
 
En anledning till att många investerare i attefallshus uppskattar att byggnaderna har en högre 
marknadspåverkan än 200 000–300 000 SEK kan vara observerade försäljningar av attefallshus 
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i form av bostadsrätter. Om attefallshusen säljs som bostadsrätter, vilket förekommit i flera 
områden i Stockholm, har de istället ett marknadsvärde på c:a 1 500 000–2 100 000 SEK. Detta 
är ett betydligt högre pris än den värdepåverkan en komplementbostad uppskattas ha vid 
försäljning tillsammans med huvudhuset. Denna skillnad antas bero på att det är olika köpare 
som är intresserade av attefallshusen beroende på upplåtsform. Säljs attefallshuset separat som 
bostadsrätt så säljs det som primär bostad och den som köper bostaden är en person som antas 
bo i huset själv. Denna person får också besittningsskydd och kan antas betala ungefär samma 
pris som för en lägenhet med liknande förhållanden. Säljs huset däremot tillsammans med 
huvudhuset är det framför allt det stora huvudhuset som köparna kommer att värdesätta och 
därmed kan inte en värdepåverkan i samma nivå som vid försäljning av bostadsrätter förväntas. 
I sammanhanget kan det även påpekas att om ägaren ombildar en fastighet med t ex en villa, ett 
garage och ett attefallshus till en bostadsrättsförening kan det även ha negativa effekter för 
villans värde, då denna också behöver säljas som bostadsrätt. Marknadsvärdet för attefallshuset 
motsvarar således inte det totala mervärdet på fastigheten i detta fall, utan mervärdet är 
troligtvis lägre. Detta är ett eget ämne som inte utretts vidare men som bör tas i beaktning innan 
en fastighetsägare ombildar och säljer en del av sin fastighet. 
 
Investering  
Om fastighetsägaren kan tänka sig att hyra ut bostaden och att ha kapitalet bundet under en 10-
årsperiod, kan en investerare – i de flesta fall – förvänta sig att få tillbaka hela 
produktionskostnaden plus en avkastning om minst 8 % om fastigheten sedan säljs. En 8 %:ig 
avkastning kan anses som en god avkastning så länge investeraren är beredd att binda sitt kapital 
och inte planerar att flytta under den aktuella perioden. Om ägaren däremot planerar att bo kvar 
i huvudhuset och inte sälja fastigheten efter 10 år kommer återbetalningstiden vara längre då 
en del av kapitalet blir bundet i fastigheten och därmed inte kan räknas in förrän vid 
försäljningen. Är ägaren beredd att binda pengarna över en flerårsperiod är det en bra 
investering som – i förhållande till den risk investeringen innebär – ger en god avkastning.  
 

Lagstiftningens gråzoner  
I kassaflödesanalysen är det ett stort antal olika scenarier som utretts. Detta har bland annat att 
göra med att det finns ett antal gråzoner när det gäller klassificeringen av attefallshus som 
näringsverksamhet eller privatbostad. Dessa gråzoner kan anses problematiska då de gör det 
svårt för en privatperson som inte har några förkunskaper att sätta sig in i reglerna och okunniga 
kan av misstag lätt deklarera fel. Med dagens lagstiftning klassas uthyrning av en 
fastighetsägare som hyr ut en enskild bostad på sin fastighet 12 månader om året i långsiktigt 
syfte som en näringsverksamhet och ska deklareras och beskattas som en sådan. Skulle däremot 
personen bara hyra ut fastigheten i knappt 11 månader per år (sid 59) eller under en kortare 
period, vilket borde kunna definieras som max 5 år (sid 29), för att sedan använda fastigheten 
själv, kan bostaden fortfarande klassas som privatbostad. Intäkten beskattas då enligt regler för 
kapitalinkomst och beskattas på ägarens privata deklaration. Detta kan uppfattas som 
förvirrande och det kan vara svårt för en privatperson att på förhand veta hur länge huset ska 
hyras ut. Om attefallshuset planeras att hyras ut långsiktigt och att verksamheten är tänkt att 
klassas som näringsverksamhet kan detta också uppfattas omständligt för privatpersoner som 
tidigare kanske inte haft ett företag som kräver bokföring m m. Det kan i sin tur göra att många 
avstår från att bygga eller hyra ut ett boende, trots att det är ekonomiskt fördelaktigt. Det kan 
även vara svårt för Skatteverket att kontrollera att alla fastighetsägare som hyr ut bostäder 
beskattas enligt rätt lag då gränserna mellan dem är väldigt otydliga. 
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Kalkylerna för scenario 1 och 5 (där den privata uthyrningslagen gäller vid uthyrning 
långsiktigt respektive där verksamheten klassas som näringsverksamhet) visar dessutom att det 
inte är någon betydande skillnad mellan den beskattade intäkten, vilket indikerar att 
fastighetsägare betalar ungefär lika mycket skatt oavsett de blir beskattade som 
näringsverksamhet eller privatperson. För att få enklare och klarare regler föreslås därför en 
reglering som gör att alla privatpersoner som endast hyr ut en liten bostad beskattas i enlighet 
med Privata uthyrningslagen och de regler gällande förenklad redovisning och schablonavdrag 
som gäller för privatpersoner. Detta för att underlätta för privatpersoner som vill hyra ut delar 
av sina fastigheter, men också för att det enligt dagens lagstiftning är väldigt svårt att som tredje 
part bedöma uppsåtet med uthyrningen och därmed är det också svårt för Skatteverket att 
kontrollera att intäkterna blir korrekt beskattade. I dagsläget är det mycket administrativt arbete 
som behöver utföras av alla inblandade parter vid långsiktig uthyrning av en bostad. Den 
skattemässiga skillnaden är dock väldigt liten. Förslagsvis borde större hänsyn därför tas till 
hur utbredd ens verksamhet är utifrån dess ekonomiska omfattning vid bedömningen av om 
verksamheten skall betraktas som näringsverksamhet i lagstiftningen eller ej. Att en person hyr 
ut ett boende borde inte uppfattas som en utbredd verksamhet och därför borde verksamheten 
kunna anses bedrivas privat och således gå under lagen för beskattning av kapitalinkomst. I 
vissa fall kan det i dagsläget vara mer lönsamt att klassificera uthyrning av bostad som 
näringsverksamhet i förhållande till att beskatta det som privatinkomst. Nackdelarna med det 
administrativa kringarbetet uppskattas dock väga tyngre som hinder för investering än den 
eventuellt högre beskattningen. I annat fall bör schablonavdraget ändras så att det blir likvärdig 
beskattning oavsett skatteklassificering. Ytterligare ett alternativ för att öka incitamenten för 
uthyrning av bostäder är att låta hyresintäkter vara skattefria, som på den norska marknaden. 
Det skulle nämligen medföra att den ekonomiska lönsamheten ökade samtidigt som 
oklarheterna gällande klassificering och mycket administrativt kringarbete försvann. Samtidigt 
skulle den skatteintäkt staten gick miste om vara liten i förhållande till den samhällsnytta som 
fler boenden skulle medföra.  
 
I Stockholm har ett antal attefallshus som byggts även sålts som bostadsrätter. Om 
attefallshusen ombildas till bostadsrätter utgör dessa inte samma typ av första korttidsboenden 
för nya på marknaden som attefallshus i form av komplementbostäder gör. Enligt Boverket är 
det framför allt den sistnämnda bostadstypen som behövs i Stockholm. För att fastighetsägare 
som bygger attefallshus inte ska ombilda dessa till bostadsrätter bör incitamenten att behålla 
husen och istället hyra ut dem undersökas. Speciellt då skillnaden mellan mervärdet av en 
komplementbostad och marknadsvärdet för att sälja attefallshuset som bostadsrätt är så 
markant.  
 
Om hyresrätter och lättillgängliga boenden är det som Stockholm behöver är det bra om även 
privata bostäder kan användas som boende för utomstående, när ägaren inte behöver bostaden. 
Genom att skapa incitament för uthyrning skulle boarean kunna användas mer effektivt vilket 
borde gynna samhället i stort. I Boverkets studie framgick att många äldre som bor i villa bor 
på 100 kvm per person, vilket är 5 gånger så mycket som en barnfamilj som bor i flerbostadshus 
har per person. En pensionär spenderar kanske mer tid i hemmet än barnfamiljen men om det i 
dagsläget är ont om bostäder och Sverige vill ha kvar den reavinstskatt som gör det ekonomiskt 
lönsamt för pensionärer att bo kvar i sina hem bör incitament för dem – och andra som har mer 
utrymme än de behöver – att hyra ut boarea skapas, så som i t ex Norge. Om hyresintäkter var 
skattefria i Sverige skulle återbetalningstiden, med ett restvärde på 250 000 SEK, vara 4–7 år 
beroende på kommun, belåningsgrad och kringliggande faktorer, istället för 5–12 år som den 
är idag. I och med den kortare återbetalningsperioden minskar risken med investeringen. 
Dessutom försvinner en rad administrativa sysslor rörande deklaration och bokföring om 
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verksamheten istället klassas som privat uthyrning. Detta antas kunna bidra till att göra det mer 
lätthanterligt att hyra ut även för privatpersoner och en period på 4–7 år är betydligt kortare tid 
än 5–12 år.  
 
En annan svårtolkad del av lagen finns i Privata uthyrningslagen. I denna står det att 
fastighetsägare ska kunna ta ut en hyra motsvarande en rimlig avkastning på det kapital som 
finns låst i bostaden, vilket ska tolkas som marknadsmässig avkastning på den uthyrda 
bostadens marknadsvärde. När det gäller attefallshus som är en komplementbostad kan det bli 
lite svårt att i dagsläget förstå om detta syftar på en marknadsvärdepåverkan på den stora 
fastigheten eller på vad ägaren skulle få om denne säljer den uthyrda delen för sig. Om 
tolkningen är att hyran ska vara baserad på marknadsvärdepåverkan skulle resultatet bli en 
oskäligt låg hyra och därför borde hyran i dessa fall kunna baseras på marknadsvärdet vid 
försäljning av attefallshus i form av bostadsrätt. Frågan är också vad denna lagreglering 
förväntas ha för syfte. Om det gjordes mer fördelaktigt att hyra ut privata bostäder skulle de 
kanske kunna misstänkas konkurrera med de hyresrätter som hyrs ut av professionella 
hyresföretag. Denna risk anses dock vara liten då besittningsskyddet till hyreslägenheter 
uthyrda av fastighetsföretag är betydligt starkare för hyresgästen och därmed borde en hyresgäst 
föredra att hyra sådana lägenheter, speciellt om hyresgästen planerar att bo i boendet långsiktigt. 
Den privata uthyrningen är endast tänkt som ett komplement till den hyresmarknad som finns i 
Stockholm och resten av landet. Att hyra av en privatperson borde ses som ett korttidsboende 
som kompletterar den nuvarande marknaden för att göra den mer transparent. 
 
Hans Lind poängterade i intervjun att lagstiftningen måste vara lätt att förstå för vanliga 
människor som inte är insatta inom ämnet. Det anses därför viktigt med en klar och rättvis 
lagstiftning som skapar incitament att handla på ett sätt som gör att boarea används effektivt. 
Att bygga attefallshus gör det enkelt att skärma av en del av bostaden för uthyrning och med 
rätt incitament skulle boendet kunna bli mer vanligt. Den maximala hyresnivån bör mot 
bakgrund av detta baseras på marknadsvärdet som attefallshuset betingar som bostadsrätt 
eftersom besittningsskyddet vid andrahandsuthyrning av både lägenheter och småhus är 
detsamma. Således bör alltså den maximala hyran som får begäras vara densamma oavsett 
attefallshuset är upprättat som komplementbostad eller som småhus.  
 
Fastighetstaxering  
I dagsläget behöver de som har byggt ett attefallshus inte betala någon form av fastighetsavgift 
eftersom detta inte krävs för nybyggnationer under de första 15 åren. När denna tid har förlupit 
kommer fastighetsägare med attefallshus att få en förhöjd fastighetsavgift, vilket kan ses som 
ett missledande incitament för byggande av attefallshus.  
 
Attefallshuset är en enskild självständig enhet och kan anses ha ett värde som överstiger 50 000 
SEK, vilket gör huset till en egen värderingsenhet. 
 
Attefallshus är ett litet hus som bara kan anses rymma en familj och klassas därför som en 
småhusfastighet. Attefallshus bör dock kunna antas ha ett lägre värde än huvudhuset på tomten 
och bör därför få värdeordning klass 2. Beroende på om ägaren har möjlighet att skapa en 
enskild fastighet av attefallshuset eller ej får värderingsenheten  sedan värdefaktorn klass 2 eller 
3. Oavsett vilken av dessa två klasser för värdefaktorer som huset får kommer huset ändå att få 
nedräkningsfaktorn 0,5. Det gör att man vid uträknandet av husets fastighetsavgift bara kommer 
att använda hälften av fastighetens egentliga värde, så länge inte fastighetsavgiften når upp i 
maxbeloppet för småhus (som år 2016 ligger på 7 412 SEK).  
 



 76 

Eftersom maxbeloppet för fastighetsavgiften är kopplad till värdet på värderingsenheten, kan 
fastighetsägare som har ett attefallshus inrättat som komplementbostad i Stockholmsområdet 
förvänta sig två fastighetsavgifter för sin fastighet efter 15 år. Detta medför att fastighetsägaren 
kan få betala ett maximalt belopp på 7 412 SEK (uppräknat med prisbasindex) för huvudhuset 
med dess tomt samt ytterligare 0,375 % av attefallshusets marknadsvärde – om det beloppet 
blir lägre än maxtaket på 7 412 SEK (uppräknat med prisbasindex) – för attefallshuset.  
 
Vad beträffar taxeringsavgiften uppstår dock en diskussion kring vilket marknadsvärde för 
attefallshuset som ska användas vid beräkning av avgiftens storlek. Om avgiften beräknas 
utifrån ett mervärde på 250 000 SEK blir den 938 SEK. Om den istället beräknas utifrån att 
bostaden har ett marknadsvärde, likt det vid inrättandet som bostadsrätt, på c:a 1 700 000 SEK 
blir avgiften 6 375 SEK. Om fastighetsavgiften baseras på marknadsvärdet vid inrättande som 
bostadsrätt, bör gränsen för maxtaket ses över om syftet är att skapa incitament för byggande 
av attefallshus samt för att bevara dem som komplementbostäder. Det mest logiska borde vara 
att avgiften baseras på mervärdet, då bostadsrättens marknadsvärde inkluderar ett värde för 
utnyttjande av föreningens allmänna ytor (vilket borde vara tomten) och därmed inte borde 
räknas in. 
 
Attefallshuset medför dessutom ett boende som mer kan liknas vid en lägenhet än ett hus då 
boytan är så begränsad. Det vore därför mer rimligt att fastighetsavgiften för attefallshus liknas 
vid avgiften för lägenheter, då boendeformen i enheten borde vara mer likvärdig. En 
hyreslägenhet eller bostadslägenhet har en avgift motsvarande 0,4 % av marknadsvärdet eller 
maximalt 1 264 SEK (enligt maxtaket som gäller 2016). Detta är en betydligt lägre avgift än 
för småhus med värdeordning klass 2, vilket är förståeligt då småhus oftast är betydligt större 
än lägenheter, men denna omständighet gäller inte ett attefallshus. Om fastighetsavgiften 
grundas på det marknadsvärde som attefallshuset betingar som bostadsrätt, kan det därför 
uppfattas orättvist att ägaren för ett litet hus på 22 kvm boarea ska betala c:a 5–6 gånger mer i 
fastighetsavgift än för en i många fall större bostadslägenhet i ett flerfamiljshus. Likaså finns 
en risk att många kommer att uppfatta beskattningen som orättvis då en komplementbostad 
aldrig kan bli större än just 22 kvm boarea och om påbyggnaden istället sker på huvudhuset 
tillkommer ingen extra avgift.  
 
En diskussion bör föras kring om det anses bra med komplementbostäder och om privatpersoner 
ska bygga separata attefallshus, eller om det stadsmässigt är bättre att fastighetsägare bygger ut 
huvudhusen. Uppfattas beskattningen som orättvis kan det tänkas att fastighetsägare kommer 
att uppmärksamma detta och att andra ägare väljer att inte bygga dessa byggnader då de i 
framtiden, beroende på hur fastighetsavgiften beräknas, kan leda till en betydligt högre 
fastighetsavgift.  
 
Om ett attefallshus ska medföra en extra fastighetsavgift bör denna, till skillnad från den 
maximala hyra som får begäras, baseras på det mervärde som attefallshuset medför fastigheten 
eftersom avgiften annars blir oskäligt hög i förhållande till avgiften för lägenheter samt inte går 
i linje med lagförslagets mening. I detta fall skulle avgiften bli 938 SEK om mervärdet är 250 
000 SEK.  
 
Ett alternativ är att låta reglerna för beräkning av fastighetsavgifter för lägenheter gälla. Det 
skulle innebära att avgiften blir 1 000 SEK om den baseras på ett mervärde på 250 000 SEK, 
vilket är lite högre än med dagens småhusklassificering men samtidigt skulle avgiften inte ha 
möjlighet att stiga lika mycket om marknadsvärdet gick upp. Om avgiften istället baseras på ett 
marknadsvärde om 1 700 000 SEK, skulle det motsvara maxtaket på 1 264 SEK, som finns för 
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lägenheter. Det är betydligt lägre än de 6 375 SEK som dagens reglering skulle ge. En orättvist 
satt avgift kan leda till att människor i framtiden väljer att istället bygga ut sina nuvarande hus 
hellre än att investera i en komplementbostad, speciellt i de fall husen planeras att byggas som 
gäststuga eller bostad för äldre barn. Detta skulle i sin tur antagligen inte ge en lika flexibel 
bostadsmarknad.  
 
Andrahandsmarknad i Sverige 
Att andrahandsmarknaden i Sverige inte är så stor beror antagligen på att bostadsrättsföreningar 
är så pass vanligt i Sverige, vilket påpekades i flera interjuver. Attefallshus inrättade som 
komplementbostäder är betydligt mer lika ägarlägenheter än bostadsrätter eftersom en styrelse 
inte finns som kan motsäga sig en uthyrning.  
 
Norge och Tyskland har en kultur som är relativt lik den i Sverige. Där har man valt att sätta in 
skattemässiga incitament för att gynna inneboende och andrahandsuthyrning och där finns idag 
en betydligt bredare andrahandsmarknad för boenden. Detta tyder på att andra stora kulturella 
problem än systemet med ägande genom bostadsrätter och beskattning inte antas ligga bakom 
avsaknandet av denna marknad i Sverige. För att andrahandsuthyrning och uthyrning av 
attefallshus ska kunna bidra märkbart till att lösa bostadsbristen måste det vara långsiktigt 
fördelaktigt för fastighetsägare att investera i transparenta boenden som kan anpassas efter 
ägarens behov. Förutom att det ska vara ekonomiskt fördelaktigt bör det även vara 
administrativt hållbart och möjligt för en normal person att klara av på sin fritid. Om det blir 
enklare för en privatperson att investera i transparenta boenden så som attefallshus, och 
incitament finns till att investera i dessa boenden, bör dock inte en dramatisk effekt vara att 
förvänta – utan snarare att processen kommer att ta tid.  

Slutsats 
Attefallshus är redan nu en lönsam investering men oklarheter samt hinder som gör det 
ofördelaktigt att skaffa attefallshus måste försvinna, för att påverkan på bostadsmarknaden ska 
bli märkbar. Attefallshusen har potential att bli mer populära, speciellt om incitament för att 
istället investera i och hyra ut attefallshus införskaffas. Om detta sker och reglerna kring 
uthyrning av privatbostäder görs mer klara samt om skatteförhållandena blir mer skäliga och 
tydliga, kan denna bostadsform ha potential att bli mer populär och därigenom bidra till en mer 
flexibel bostadsmarknad.  
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Bilaga 1 – Nomenklatur 
 
PBL = Plan- och bygglag (2010:900) 
PBF = Plan- och byggförordning (2011:338)  
FÄBBF = Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 
LÄPBL = SFS (29014:477) Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 
BBR = Boverkets Byggregler 
EKS = Boverkets Konstruktionsregler  
JB = Jordabalk (1970:994)  
BrL = Bostadsrättslag (1991:614)  
LÄBrL = SFS 2014:319 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)  
KFA.L = SFS 2007:1398 Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift 
FTL = Fastighetstaxeringslag (1979:1152)  
FTF = Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199) 
AVL = Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster – 2006:412 
MB = Miljöbalken 
SKVFS 2013:10 = Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2015 års allmänna 
fastighetstaxering av småhusenheter 
SKVFS 2014:3 = Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän 
fastighetstaxering 2015 
SKVA 2014:6 = Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för 
taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års 
fastighetstaxeringar 
BOA = Boarea 
BIA = Biarea 
VA = vatten och avlopp 
Privata uthyrningslagen = Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 
LAV = Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
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Bilaga 2 – Frågor telefonenkät  
  
Hej! 
Vi är två studenter från KTH som skriver ett examensarbete om attefallshus (ett hus som täcker 
25 kvm av tomten) och deras möjlighet att bidra till att lösa bostadsbristen i Stockholm. Vi har 
sett att ni har gjort en bygganmälan för ett komplementbostadshus, stämmer det? (annars 
avsluta..) Har ni fått startbesked? I vårt arbete utreder vi hur dessa komplementbostadshus 
används/ kommer att användas. Vi undrar därför om ni har möjlighet att svara på några korta 
frågor om ert attefallshus. Eftersom det finns så få komplementbostadshus byggda är era svar 
väldigt viktiga för oss och självklart är svaren anonyma. (om personen är upptagen be om att få 
ringa senare).    
   
   
Hur stort är ert attefallshus?   
a. Mindre än 25 kvm   
b. Större än 25 kvm   
   
Vad använder/planerar ni använda ert attefallshus till?   
a. Uthyrning till utomstående  b. Uthyrning inom familjen  c. Uthyrning till bekant  	 d. 
Gäststuga  e. Annat   
   
Varför skaffade ni attefallshuset?   
   
.................................................................................................................................     
Om attefallshuset inte hyrs ut, skulle det vara tänkbart att hyra ut det?  	 
a. Nej: Varför?  	 
b. Ja   
   
Vad skulle du vara beredd att hyra ut attefallshuset för?   
   
...................................................................................................................................   
   
Med hur mycket förväntar ni er att attefallshuset ökar er fastighets marknadsvärde?   
   
..................................................................................................................................   
   
Vad har ert attefallshus kostat att bygga (med installationer etc.)?   
   
..................................................................................................................................  
 
 
Har ni eller någon som bor på fastigheten någon koppling till Bygg- eller 
fastighetsbranschen? 
 

a.   Ja 
b.   Nej  
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Har reglering av fastighetsavgifter och skatter påverkat ert val av att vilja skaffa ett 
attefallshus?  
  
..................................................................................................................................  
 
Har reglering av fastighetsavgifter och skatter påverkat ert val av användning för 
attefallshuset?  
  
.................................................................................................................................. 
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Bilaga 3 – Handelsbanken  
 
Intervju den 10 mars 2016 med Anna Zickert Söderström, ställföreträdande kontorschef på 
Handelsbankens kontor vid Östermalmstorg.  
 
Hur ser er bank på belåning av en fastighet för tillbyggnad av attefallshus?  
  
På Handelsbanken går det bra att låna pengar för att bygga attefallshus. Detta är dock inte så 
vanligt, och de flesta som gör det har en så låg belåningsgrad på sin fastighet att de kan öka sin 
belåning utan problem för att göra tillbyggnaden. Skulle det vara så att låntagaren har en 
belåningsgrad på 85 % är det svårt för dem att få ett beviljat lån men de kan göra en värdering 
av fastigheten efter att attefallshuset är färdigbyggt, för att se vilken värdeökning huset givit 
och då förhandla om ett nytt bolån. Detta har dock inte förekommit i någon hög grad, då de 
flesta inte har haft så höga belåningsgrader på fastigheten när de sökt om lån för utbyggnad av 
attefallshus.   
 
Hur skulle ni säga att möjligheten att få ett lån för att bygga ett attefallshus är hos er?  
  
Eftersom de flesta av de kunder som har hört av sig till Handelsbanken, för att ta ett lån i syfte 
att bygga ett attefallshus, inte ligger nära belåningsgränsen på 85 % så skulle man på 
Handelsbanken anse att den är god.    
 
Kan det vara olika i olika kommuner (olika risker)?   
  
Risken är alltid olika i olika kommuner. På Handelsbanken anser de inte att alla kommuner har 
samma fullgoda säkerhet, vilket gör att lånevillkoren ser olika ut. Exempelvis får man inte 
förhandla upp till 85 % belåningsgrad med fast ränta på en fastighet som ligger i ett område 
som Handelsbanken inte anser har fullgod säkerhet. Stockholm och populära förorter så som 
Danderyd, Täby, Bromma, stora delar av Sollentuna och Huddinge anses ha detta, men 
kommuner längre ut där de anser att marknaden inte är lika säker och stabil har det inte. I dessa 
kommuner med lägre säkerhet får låntagaren oftast bara ha en fast ränta upp till 75 % och sedan 
rörlig ränta (med reservationer för att det kan vara olika i olika områden, och sedan tas så klart 
andra faktorer också in vid belåningen).  
 
Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid utlåning till privatpersoner?  
  
Vid belåning ser Handelsbanken till belåningsgrad på fastigheten och hur stabil den marknad 
som objektet befinner sig på är. Innan ett lån ges görs en bokalkyl som ligger till grund för 
kreditprövningen, i denna kalkyl tas bland annat hänsyn till låntagarens inkomst i förhållande 
till lån och kundens betalningshistorik. Utifrån alla dessa parametrar görs därefter en 
helhetsbedömning av belåningsmöjligheten.  
 
Skulle du säga att ett attefallshus påverkar en fastighets marknadsvärde?  
  
Ja, det skulle Zickert Söderström säga att det nog gör, men för att det ska tas med i 
Handelsbankens kalkyler behöver den boende ordna en värdering av fastigheten när 
byggnationen är klar. Under bygget och tills den nya värderingen är gjord värderas fastigheten 
enligt den värdering som gjorts senast. Ingen hänsyn tas till byggnationen förrän den är färdig.  
 
 



 90 

Om en kund innan investeringen har en belåningsgrad på 85 %, hur ser chanserna då ut för att 
få låna?   
  
Om fastigheten är belånad upp till 85 % är det svårare att få ett lån. I dessa fall får banken inte 
ha fastigheten som säkerhet och då får låntagaren ta ett blancolån och därigenom blir räntan 
högre. Hur hög är svårt att förutspå för det beror helt på låntagarens unika situation.   
 
Om attefallshuset ska användas till uthyrning, påverkar det er uppfattning om långivarens 
betalningsförmåga? Påverkas risken med lånet?   
  
I regel inte. På Handelsbanken tar de inte hänsyn till eventuella intäkter i form av hyra vid 
belåning till privatbostäder. För att privata låntagare ska få låna hos dem kräver de att låntagaren 
klarar sina lån med den lön de drar in. Intäkter så som hyra räknas inte med i kalkylerna.  
 
Har er banks syn förändrats på lån i dessa syften sedan lagändringarna (införandet av 
attefallshus och privathyreslagen som medger annan besittningsrätt och att man kan hyra ut 
och få högre inkomst som kan vara skattefri)? Är det fortfarande samma belåningsgrad om det 
hyrs ut eller anser ni att det minskar risken? I så fall, hur påverkar det förhandlingen av lån?   
  
Nej, banken har inte lagt någon större vikt vid hyresintäkter, varken innan eller efter 
lagändringen.   
 
Har ni sett någon trend i införskaffande av attefallshus?   
  
Nej, hos Handelsbanken har man inte kunnat se någon sådant mönster.  
 
Om attefallshus blir en vanlig företeelse på fastigheter, tror ni att detta skulle skapa en stabilare 
fastighetsmarknad?  
  
Zickert Söderström tror inte att attefallshus kommer få så stort genomslag framför allt inte att 
de kommer användas till uthyrning och därigenom tror hon att de antagligen inte kommer att 
påverka marknaden åt endera hållet.  
 
I Storbritannien finns speciella så kallade "buy-to-let-lån" som är väldigt fördelaktiga. Är det 
något ni som bank funderat på att införa eller skulle kunna tänka er? Varför/varför inte?  
  
Handelsbanken har inga planer på att införa något sådant i Sverige och har därigenom inte 
diskuterat konsekvenserna.   
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Bilaga 4 – Intervju Nordea  
 
Intervju den 23 mars 2016 med Michael Skytt, VD Nordea Hypotek.  
 
Hur ser er bank på belåning av en fastighet för tillbyggnad av attefallshus?   
  
På Nordea ser man positivt på utlåning för byggnationer av attefallshus. De särbehandlar inte 
dessa lån på något sätt utan det är bara lite fler byggnader på tomten. Michael Skytt ser också 
positivt på deras potential att öka antal boenden i Stockholm, för t ex studenter och unga.   
 
Hur skulle ni säga att möjligheten att få ett lån för att bygga ett attefallshus är hos er?  
  
Skytt anser att den är god. Detta hävdar han då Nordeas snittkunder har en 56 %:ig 
belåningsgrad på sina fastigheter, vilket är en relativt låg belåningsgrad. Det tyder på att de 
flesta av deras kunder har ett utrymme för att belåna den ursprungliga fastigheten om någon 
vill bygga ett attefallshus.   
 
Kan det vara olika i olika kommuner (olika risker)?   
  
I Stockholmsområdet anses alla kommuner vara relativt likvärdiga, men vad gäller fastigheter 
har läget betydelse. På Nordea utgår de från marknadsvärdet, och gör fastighetsägaren en 
tillbyggnad kan marknadsvärdet påverkas olika beroende på var fastigheten ligger. Vidare finns 
det områden utanför Stockholms kommuner där de på Nordea anser att risken att låna ut pengar 
till bostadslån är större än i Stockholmsregionen.   
 
Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid utlåning till privatpersoner?  
   
När det gäller utlåning till privatpersoner ser man på Nordea till belåningsgrad, men man anser 
att det framför allt är inkomsten som spelar roll. Det viktigaste är inte att låntagaren har en fast 
tjänst, utan man kan lika väl ha jobbat som konsult eller vara egen företagare. Det är dock 
viktigt att låntagaren kan påvisa att denne har, eller har förutsättningarna att ha, en inkomst som 
är långsiktigt stadigvarande. För att se exakt hur kalkylerna ser ut kan man gå in på deras 
hemsida. Låntagaren ska utifrån sin situation kunna klara en kalkyl med en låneränta på 8 % 
och rak amortering på 50 år. Att de på Nordea räknar med 8 % handlar inte om att de tror att 
räntan kommer gå upp till denna nivå utan i denna siffra har de även lagt in en marginal för att 
kunden ska ha en buffert om andra samhällspolitiska förändringar inträffar, så som ökade 
skatter eller ökade elpriser. Banken tar sedan hänsyn till andra utgifter som låntagaren kan 
tänkas ha, t ex utgifter för barn, i sina kalkyler samt räknar med studiebidrag och barnbidrag. 
Eventuella studielån räknas inte med. Sedan håller banken sig till Konsumentverkets riktlinjer 
av vad en person med låntagarens situation måste ha kvar att leva på efter att kostnader för lån 
är betalda. Detta system har fungerat bra och banken har haft få kunder som hamnat i situationer 
där de inte kunnat betala sina lån.  
 
Skulle du säga att ett attefallshus påverkar en fastighets marknadsvärde?  
   
Ja, det skulle Skytt säga att det gör. För att beräkna marknadsvärdet jobbar de på Nordea med 
statistik från liknande tidigare genomförda försäljningar. När det gäller attefallshus finns det 
väldigt få användbara transaktioner gjorda eftersom dessa hus är så pass nya och i sådana 
situationer brukar de på Nordea anlita en mäklare som värderar fastigheten.  
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Om en kund innan investeringen har en belåningsgrad på 85 %, hur ser chanserna då ut för att 
få låna?   
 
Om attefallshuset ska användas till uthyrning, påverkar det er uppfattning om långivarens 
betalningsförmåga? Påverkas risken med lånet?   
   
Nej, Nordea tar inte hänsyn till hyresintäkter och banken har tagit detta ställningstagande 
eftersom den inte vill att låntagaren ska köpa på spekulation. Likaså tycker ansvariga på Nordea 
att det är för osäkert att räkna på en intäkt som kan försvinna när som helst, om den som bor i 
attefallshuset väljer att flytta.   
 
Har er banks syn förändrats på lån i dessa syften sedan lagändringarna (införandet av 
attefallshus och privathyreslagen som medger annan besittningsrätt och att man kan hyra ut 
och få högre inkomst som kan vara skattefri)? Är det fortfarande samma belåningsgrad om det 
hyrs ut eller anser ni att det minskar risken? I så fall, hur påverkar det förhandlingen av lån?   
  
Nej, på Nordea tar man inte tagit någon hänsyn till hyresintäkter.  
 
Har ni sett någon trend i införskaffande av attefallshus?   
   
 På Nordea har de inte uppfattat så många transaktioner.   
 
Om attefallshus blir en vanlig företeelse på fastigheter, tror ni att detta skulle skapa en stabilare 
fastighetsmarknad?  
  
Nej, Skytt ser inte själv några faror med attefallshus utan bara potential i att man kan hyra ut 
husen och dryga ut sina intäkter eller låta äldre barn bo där innan de hittat ett eget boende. Han 
nämner inte heller några andra risker som Nordea ser eller räknar med. På Nordea uppfattar 
man, som tidigare framhållits, att det inte har byggts så många attefallshus, och de flesta som 
bygger attefallshus verkar ha ett utrymme att belåna på sin ursprungliga fastighet.   
 
I Storbritannien finns speciella så kallade "buy-to-let-lån" som är väldigt fördelaktiga. Är det 
något ni som bank funderat på att införa eller skulle kunna tänka er? Varför/varför inte?  
  
Nordea är väldigt restriktiva till att införa buy-to-let-lån, då dessa var med och medverkade till 
de häftiga konjunkturcyklerna som existerat på Storbritanniens, Spaniens och Frankrikes 
bostadsmarknader. I dessa länder köpte många lägenheter enbart för att hyra ut, i ett mer 
spekulativt syfte. När det inte gick att hyra ut bostäderna gick inte låntagarnas ekonomi runt, 
varför de var tvungna att sälja. På Nordea vill man inte att något liknande ska hända i Sverige 
och därför har man valt att inte räkna med potentiella hyror vid belåning till privatpersoner. Att 
buy-to-let-lån sedan inte är så vanligt i Sverige tror Skytt till stor del beror på 
bostadsföreningarnas styrelser, som i många fall varit restriktiva med att låta medlemmar hyra 
ut sina lägenheter i andra hand. Eventuellt skulle buy-to-let-lån kunna bli aktuella i Sverige om 
ägarlägenheter blir mer vanligt förekommande och i sådana fall skulle Nordea kanske överväga 
att införa en variant av dem. Men Skytt tror inte att Nordea kommer att införa dessa i Sverige 
inom överskådlig framtid. Skytt ser däremot inte samma risk med att folk investerar i 
attefallshus på sina tomter som att de köper självständiga lägenheter och hyr ut. 
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Bilaga 5 – Intervju SEB 
 
Intervju den 4 april 2016 med anställda på SEB. Medverkande var Åke Lindman, kreditchef för 
Division Företag & Privatkunder, Christina Moldrickx, specialist på kreditavdelningen för 
Division Företag & Privatkunder, samt Kerstin Grundberg, produktansvarig på Boende 
Finansiering privat, alla verksamma på SEB:s huvudkontor. 
 
Hur ser er bank på belåning av en fastighet för tillbyggnad av attefallshus?  
   
På SEB har de inga speciella regler rörande attefallshus, utan dessa går in under de allmänna 
reglerna för belåning av småhusfastigheter. De flesta kunder på SEB som vill finansiera ett 
attefallshus har även en belåningsgrad som är så pass låg att de kan belåna sin nuvarande 
fastighet för byggnationen av ett attefallshus, och därför har frågan om att särbehandla dessa på 
något sätt inte uppkommit. SEB har även bygglån som kan tas av privatpersoner vid byggnation 
men oftast rör det sig om större belopp än vad som är frågan vid byggande av attefallshus.  
 
Hur skulle ni säga att möjligheten att få ett lån för att bygga ett attefallshus är hos er?  
  
Goda, så de flesta av bankens kunder som velat finansiera ett attefallshus antagligen har kunnat 
belåna sina befintliga fastigheter utan problem.  
 
Kan det vara olika i olika kommuner (olika risker)?    
  
På SEB anser de att kommunen påverkar lite men inte mycket. 
 
Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid utlåning till privatpersoner?  
    
När de på SEB räknar ut vad en privatperson får ta för lån, utgår banken från låntagarens 
betalningsförmåga samt att belåningsgraden på den fastighet som är säkerhet max får vara 85 
%. För att bedöma betalningsförmågan utgår banken från låntagarens lön, hur stadigvarande 
lönen kan förväntas vara och eventuella familjeförhållanden. Sedan görs beräkningar på 
huruvida hushållet skulle kunna klara av nuvarande ränta och sina utgifter. Därefter beräknar 
man om låntagaren skulle klara av att betala en stressränta som ligger på mellan 6–7 %. Vidare 
har SEB en regel om att låntagare inte får belånas mer än fem gånger hushållets bruttoinkomst. 
De ser sedan även till vilken typ av fastighet som ska belånas i sin bedömning och då utgår SEB 
mycket med typkoder. 
 
Skulle du säga att ett attefallshus påverkar en fastighets marknadsvärde?  
  
Ja, men när de på SEB värderar fastigheter så värderar de inte enbart attefallshuset utan 
fastigheten i sin helhet. I de flesta fall utgår de på SEB från statistik från försäljningar men vid 
tillbyggnad av t ex attefallshus där detta inte finns använder de sig av mäklare och oberoende 
värderarare.   
 
Om en kund innan investeringen har en belåningsgrad på 85 %, hur ser chanserna då ut för att 
få låna?   
  
Hos SEB får fastighetsägaren överväga att eventuellt ta ett blancolån. Det är dock osäkert om 
hushållet skulle få ett sådant på ett så stort belopp som ett attefallshus kosta utan säkerhet, och 
räntan på lånet skulle bli betydligt högre än vid bolån. Hos SEB begränsar även beloppsgränsen 
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för  byggnadslån möjligheten att låna genom ett byggnadslån, då produktionskostnaderna för 
ett attefallshus troligen kommer vara för låga. 
 
Om attefallshuset ska användas till uthyrning, påverkar det er uppfattning om långivarens 
betalningsförmåga? Påverkas risken med lånet?   
 
Generellt tar SEB inte med hyresintäkter i beräkningen av riskbedömningar eller låneanslag. 
SEB ser en fördel med att ägaren kan hyra ut en del av sin fastighet, men de har ingen större 
påverkan på kalkyler och räntenivåer, utan är en gynnsam omkringliggande faktor. Ligger en 
person i gråzonen så kan hyresinkomster och hyresnivåer påverka SEB:s bedömning.    
 
Har er banks syn förändrats på lån i dessa syften sedan lagändringarna (införandet av 
attefallshus och privathyreslagen som medger annan besittningsrätt och att man kan hyra ut 
och få högre inkomst som kan vara skattefri)? Är det fortfarande samma belåningsgrad om det 
hyrs ut eller anser ni att det minskar risken? I så fall, hur påverkar det förhandlingen av lån?   
   
På SEB görs en bedömning från fall till fall om hyresintäkter kan tas med i kalkylen. Ingen 
förändring har dock skett efter lagreglering. 
 
Har ni sett någon trend i införskaffande av attefallshus?   
 
Nej, på SEB har det inte synts särskilt många sådana ärenden.    
 
Om attefallshus blir en vanlig företeelse på fastigheter, tror ni att detta skulle skapa en stabilare 
fastighetsmarknad?  
   
På SEB har de svårt att se några speciella risker med attefallshus och därför ser de heller inga 
risker för att marknaden skulle bli mer instabil.  
 
I Storbritannien finns speciella så kallade "buy-to-let-lån" som är väldigt fördelaktiga. Är det 
något ni som bank funderat på att införa eller skulle kunna tänka er? Varför/varför inte?  
 
Genom att Sverige har mycket bostadsrätter och bostadsrättsföreningars styrelser generellt inte 
är positivt inställda till andrahandsuthyrning, ser inte banken att det finns någon utbredd 
marknad för dessa lån. Det skulle vara om ägarlägenheter blev mer populärt, vilket de inte 
verkar bli. Oavsett så är man på SEB skeptiska till buy-to-let-lån då de uppmuntrar till 
spekulativa investeringar. Man ser dock ungefär samma risker med att låna ut till en lägenhet 
genom buy-to-let-lån som att låna ut till ett attefallshus.  
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Bilaga 6 – Intervju Swedbank  
 
Intervjun 1 mars 2016 med Maria Broström på Swedbanks fastighetsanalysavdelning i 
Sundbyberg. 
 
Hur ser er bank på belåning av en fastighet för tillbyggnad av attefallshus?  
   
På Swedbank är det möjligt att låna ut pengar för att bygga ett attefallshus på samma sätt som 
vid andra tillbyggnader man gör på fastigheten. Man ser till hela fastighetens värde när man 
belånar en fastighet, oavsett hur många andra hus som står på tomten. Swedbank särskiljer inte 
en tillbyggnad av ett attefallshus med en ”vanlig” tillbyggnad så länge man kan visa att 
fastighetens värde ökar med tillskottet av ett attefallshus. För att bedöma fastighetens värde 
efter en tillbyggnad av ett attefallshus använder Swedbank oftast lokalt kunniga mäklare från 
framför allt Fastighetsbyrån, som de har ett samarbete med. Ett så kallat ”förhandsvärde” 
bestäms som sedan ligger till grund för belåningen av fastigheten.  
 
I de fall Swedbank har varit inblandade i finansiering av attefallshus har det framförallt varit då 
låntagaren ska använda komplementbostaden för privat bruk och inte använda det för extern 
uthyrning.   
 
Hur skulle ni säga att möjligheten att få ett lån för att bygga ett attefallshus är hos er?  
  
Möjligheterna är nog generellt goda, framförallt i de orter där marknadsvärdet för småhus 
kr/kvm är högre än byggkostnaderna kr/kvm.  
 
Kan det vara olika i olika kommuner (olika risker)?   
  
Ja, i vissa kommuner kanske inte fastigheten ökar i värde lika mycket som 
produktionskostnaden för att bygga ett attefallshus är, och i dessa fall kan de som bank vara 
mer restriktiva till att låna ut pengar. 
 
Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid utlåning till privatpersoner?  
     
Det är flera faktorer de tar hänsyn till vid utlåning på Swedbank. Förutom att se till 
belåningsgrad, eget kapital och inkomst görs en boendekalkyl, en ”kvar-att-leva på-kalkyl” där 
man ser till familjesituationen och räknar ut vilka nödvändiga utgifter som låntagaren har. I 
”kvar-att-leva-på-kalkylen” ska vid en belåningsgrad om högst 85 % låntagaren klara av en 
räntehöjning på upp till 7 % och en amortering på 2 %. Att hyra ut ett attefallshus på sin egen 
tomt skulle teoretiskt kunna räknas med som en ytterligare inkomst i en boendekalkyl. Dock 
måste banken då tycka att det är en rimlig hyra och att huset ligger i ett område där det finns en 
efterfrågan på attefallshus som boende. Om efterfrågan på boende är begränsad i området är det 
mer osäkert att räkna med denna inkomst. 
 
Skulle du säga att ett attefallshus påverkar en fastighets marknadsvärde?  
  
Ja, det skulle Broström säga att det gör, i alla fall på orter där bostadspriserna är högre än vad 
byggkostnaderna är. 
 
 
 



 96 

Om en kund innan investeringen har en belåningsgrad på 85 %, hur ser chanserna då ut för att 
få låna?   
  
Det beror på den potentiella värdeökning som attefallshuset kan komma att skapa. På Swedbank 
kommer de om detta inträffar att göra en förhandsbedömning för att se vilket marknadsvärde 
byggnationen ger fastigheten, ungefär som vid renovering av exempelvis ett kök, och denna 
värdering kommer att göras av en mäklare. Beroende på vilken värdeinverkan attefallshuset 
kan förväntas ha, påverkar det lånemöjligheterna och den ränta och amorteringsgrad som 
låntagaren kan förvänta sig.   
  
Om attefallshuset ska användas till uthyrning, påverkar det er uppfattning om långivarens 
betalningsförmåga? Påverkas risken med lånet?   
     
Påpekar låntagaren det som kund, kan det vara ett argument som i vissa fall kan ge bättre 
lånevillkor. Det kan anses säkrare med större inkomst eller möjligheten att öka sin inkomst om 
låntagaren skulle komma i ekonomiska trångmål.   
 
Har er banks syn förändrats på lån i dessa syften sedan lagändringarna (införandet av 
attefallshus och privathyreslagen som medger annan besittningsrätt och att man kan hyra ut 
och få högre inkomst som kan vara skattefri)? Är det fortfarande samma belåningsgrad om det 
hyrs ut eller anser ni att det minskar risken? I så fall, hur påverkar det förhandlingen av lån?   
  
Nej, Swedbanks syn har inte förändrats, inte ännu.  
 
Har ni sett någon trend i införskaffande av attefallshus?   
  
Nej, Swedbank har inte fått in så många ärenden angående attefallshus.  
 
Om attefallshus blir en vanlig företeelse på fastigheter, tror ni att detta skulle skapa en stabilare 
fastighetsmarknad?  
  
På Swedbank tror de inte att uthyrning av attefallshus påverkar bostadsmarknaden eller dess 
cykler negativt, utan skulle snarare bidra till att göra den mer stabil då utbudet ökar.    
 
I Storbritannien finns speciella så kallade "buy-to-let-lån" som är väldigt fördelaktiga. Är det 
något ni som bank funderat på att införa eller skulle kunna tänka er? Varför/varför inte?  
  
Att införa något sådant tror Broström att Swedbank skulle vara mer försiktiga kring då det kan 
leda till att bostadsmarknaden blir mer sårbar och privatpersoner kan skaffa sig flera boenden i 
spekulationssyfte. Attefallshus är en annan sak eftersom de hör ihop med fastigheten man bor 
på. Eftersom det i Sverige dessutom – vad gäller lägenheter – ofta ägs genom en 
bostadsrättsförening, och dessa brukar vara ganska restriktiva mot andrahandsuthyrning, finns 
det i dagsläget ingen stor marknad för denna typ av lån. Under förutsättning att inte 
ägarlägenheter blir vanligare här, vilket de inte har blivit sedan de infördes på den svenska 
marknaden.   
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Bilaga 7 – Intervju Fastighetsbyrån 
 
Intervju den 21 mars 2016 med Krister Florin, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i 
Huddinge. 
 
Vad har köparna för inställning till attefallshus? Skulle du säga att ett attefallshus har en 
påverkan på en fastighets marknadsvärde? 
 
På Fastighetsbyrån i Huddinge har de sett få exempel där fastigheter med attefallshus har sålts 
till privatpersoner. Istället har det varit lite vanligare att värderingar har gjorts hos familjer som 
byggt för att bedöma värdeökningen eller hos familjer som velat bygga inför belåning. Florin 
hävdar att dessa värderingar är svårare att göra än värderingar vid ombildande till bostadsrätter, 
eftersom attefallshusets påverkan på en redan bebyggd fastighets värde är relativt liten. Ett 
attefallshus som byggs i syfte att hyras ut är svårt att lägga med i kalkylen vid försäljning 
eftersom köparna sällan har planer på att hyra ut. Det kan dock vara en större fördel om köparna 
har äldre barn – det är snarare då attefallshus förs på tal.  
 
Påverkan av attefallshuset på fastighetens värde är enligt honom olika från fall till fall och beror 
på område. Florin menar att man inte bara kan se det som en kostnad, utan istället en investering. 
Enligt honom motsvarar en rimlig värdehöjning ungefär konstruktionskostnader på 200 000–
300 000 SEK, men troligtvis inte så mycket som 500 000 SEK. I vissa fall kan det vara mer 
värdehöjande, t ex om man lyckats bygga bort insyn. Därför måste själva utförandet bedömas 
från fall till fall. Det är enligt honom inte troligt att man får igen investeringen direkt, men 
kanske på sikt om attefallshuset hyrs ut.  
 
Florin bedömer att ett attefallshus på tomten har en liten betydelse för köparna och att det inte 
är avgörande för huruvida köparen vill vara med i budgivningen. Köpare letar inte efter hus där 
de kan hyra ut en viss del. De som bott en lång tid har låga boendekostnader men kanske inte 
så hög pension om man t ex blivit änka. Möjligheten att hyra ut ett attefallshus skulle då kunna 
göra att man kan bo kvar. Främst tilltalar det dem med äldre barn, som studerar eller precis har 
kommit in på arbetsmarknaden, som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden eller de som 
jobbar mycket hemma och vill ha det som sin arbetsplats. 
 
Vad har köparna för inställning till att ha någon annan boende på tomten? Hur stor andel av 
köparna i ditt område tror du är beredda att hyra ut ett attefallshus?  
 
Florin på Fastighetsbyrån är av uppfattningen att det är ett stort steg för fastighetsägare att hyra 
ut en del av sin bostad om man inte gjort det innan. Det innebär dessutom att fastighetsägaren 
har någon som bor väldigt nära inpå. Detta tror han är förklaringen till att attefallshusen inte 
har fått större genomslag. Vidare tror Florin att det skulle kunna bli vanligare att hyra ut delar 
av sin bostad eftersom beteenden ofta smittar av sig, och om fastighetsägare ser att grannarna 
hyr ut ett attefallshus och det går smidigt kanske de själva också kan tänka sig att göra det. 
 
Florins bedömning är att det inte är många av de aktiva köparna på fastighetsmarknaden, endast 
någon procent, som kan tänka sig att hyra ut ett attefallshus. Han menar att köpare i stort sett 
aldrig låter en hyresgäst från tidigare ägare bo kvar. Enligt honom är det framför allt en hel del 
pensionärer som har äldre barn som har flyttat ut som väljer att bo kvar i huset och hyra ut en 
del. Boendekostnaden om de flyttar kan bli högre och då bor många pensionärer hellre kvar. 
Han bedömer därför att många villaägare kan tänka sig att hyra ut en bostad de inte behöver, 
men det gäller i första hand de som haft bostaden en tid. 
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Övrigt 
 
I Huddinge är det enligt Florin på Fastighetsbyrån populärt att byggherrar köper tomter som 
ligger bredvid varandra för att bilda bostadsrättsföreningar, där varje tomt bebyggs med ett 
parhus och ett attefallshus. Således får byggherrarna ut tre lägenheter på varje tomt. På 
Fastighetsbyrån är möten med byggherrar där dessa möjligheter diskuteras vanliga. Denna 
möjlighet driver upp priserna på råtomter eftersom byggherrar med dessa planer har helt andra 
kalkyler än t ex barnfamiljer. Attefallshusen säljs sedan som bostadsrätter för ungefär 1,6 
miljoner SEK med månadsavgifter på cirka 2 000 SEK. Detta motsvarar ungefär det pris som 
lägenheter av samma storlek säljs för. Målgruppen är dock inte densamma som för lägenheter, 
eftersom attefallshusen generellt byggs längre från centrala områden. För attefallshus i form av 
bostadsrätter är därför målgruppen snarare lite äldre individer i åldern 25–30 år som har bil. 
Ofta är det personer som precis flyttat till Stockholm men som inte har råd eller anledning att 
köpa ett stort hus, men som vill slippa bo i lägenhet. Han påpekar att det finns ett helt område, 
vid namn Glömsta, bestående av endast parhus och attefallshus som är uppbyggt utifrån detta 
bostadsrättskoncept. 
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Bilaga 8 – Intervju Jägholm norrortsmäklarna 
 
Intervju 9 mars 2016 med Tomas Österman, fastighetsmäklare på mäklarbyrån Jägholm 
norrortsmäklarna. De är aktiva i Täby, Vallentuna och Österåker. 
 
Vad har köparna för inställning till attefallshus? Skulle du säga att ett attefallshus har en 
påverkan på en fastighets marknadsvärde? 
 
Enligt Österman på mäklarfirman Jägholm norrortsmäklarna medför ett befintligt attefallshus, 
som är klart för uthyrning, ett mervärde på småhusfastigheter för de flesta av köparna. Genom 
att hyra ut det kan man enligt honom i stort sett finansiera hela sitt boende. Attefallshuset kan 
även användas som generationsboende. För köpare som däremot inte vill hyra ut attefallshuset 
är det inget direkt mervärde även om det egentligen är det. Fastighetsägare kan enligt honom 
inte förvänta sig att få hem hela byggkostnaden för attefallshuset direkt i mervärde på 
fastigheten utan endast på sikt om man hyr ut huset. Han tillägger att det dock kan vara möjligt 
att få det om attefallshuset står på rätt tomt och harmonierar med den befintliga villan samt i 
övrigt passar in på tomten. Står det däremot bara inpressat för att klara tomtgräns etc., tror han 
att det t o m kan vara tvärtom. På stora tomter tror han att mervärdet är högre medan det på 
mindre tomter sannolikt är lägre. 
 
Österman uppskattar påverkan av ett attefallshus på en fastighets värde till att generellt vara 
ungefär ett par hundra tusen. Han understryker dock att det finns stora variationer mellan 
köparnas betalningsvilja för ett attefallshus, då det för vissa inte spelar någon roll alls utan blir 
ett förråd, medan det för andra är jätteviktigt och de kanske är beredda att betala 500 000 SEK 
extra.  
 
Vidare är det enligt honom svårt att prata om kvadratmeterpriser för villor eftersom det är bland 
annat tomtens storlek, vad det är för tomt, uteplatsens utseende, huruvida det är kvällssol och 
området som är det viktiga. Generellt sett tror han dock att arean i attefallshuset inte är lika 
mycket värd som villaarean.  
 
På en visning är det enligt Österman inte huruvida det finns ett attefallshus eller inte på tomten 
som köparna i första hand tittar på. Köparna diskuterar heller inte möjligheterna att bygga ett 
attefallshus, om det inte redan finns på tomten, och ej heller möjligheterna att i så fall hyra ut 
det.  
 
Vad har köparna för inställning till att ha någon annan boende på tomten? Hur stor andel av 
köparna i ditt område tror du är beredda att hyra ut ett attefallshus?  
 
Österman uppskattar att hälften av köparna kan tänka sig att hyra ut ett befintligt attefallshus. 
Han tillägger att husen som säljs via Jägholm norrortsmäklarna är ganska dyra och att de flesta 
köpare därför har ganska höga löner och inte är så ekonomiskt känsliga. Mot bakgrund av detta 
är det inte så viktigt för dem att få in den intäkt som uthyrning skulle generera i förhållande till 
att ha någon som går över tomten. 
 
Övrigt 
 
Enligt Österman är attefallshus en bra förändring men de är dyra att bygga. 
 
     



 100 

Bilaga 9 – Intervju Susanne Persson 
 
Intervju den 14 mars 2016 med Tommy Persson, fastighetsmäklare på mäklarbyrån Susanne 
Persson. De är aktiva i Danderyd, Sollentuna, Stockholms innerstad, Täby, Österskär, 
Åkersberga, Solna och Sundbyberg. 
 
Vad har köparna för inställning till attefallshus? Skulle du säga att ett attefallshus har en 
påverkan på en fastighets marknadsvärde? 
 
På mäklarfirman Susanne Persson i Danderyd har de inte sålt nämnvärt många fastigheter med 
attefallshus. Hur stor påverkan ett attefallshus har på en fastighets marknadsvärde beror, enligt 
Tommy Persson på mäklarfirman Susanne Persson, till stor del på läget men också på vilken 
standard det är på attefallshuset. Om man vid införskaffandet av attefallshuset vill höja värdet 
på fastigheten är enligt honom det bästa om attefallshuset har en design som samstämmer med 
huvudhuset, har villastandard med pentry, VVS, toalett och sanitet etc., eftersom det gör det 
möjligt att hyra ut. Tommy Persson tror att byggkostnaderna kan vara svåra att räkna hem om 
man bygger och direkt säljer. I dagsläget är dock uthyrning väldigt fördelaktigt och han tror 
därför att en fastighetsägare på fem år i princip kan få in halva byggkostnaden genom att hyra 
ut attefallshuset. Detta gör att fastighetsägare kan få tillbaka byggkostnaderna genom uthyrning, 
men inte direkt på fastighetens värde.   
 
När det gäller villor talar de på Susanne Persson generellt inte om pris per kvadratmeter, utan 
Tommy Persson påpekar att t ex planlösningen och antal våningar är viktigare för värdet. Om 
man ändå ska försöka generalisera tror Tommy Persson att boytan i ett attefallshus inte är lika 
mycket värd som boytan inne i villan, men någon generell värdehöjande siffra för ett 
attefallshus går enligt honom inte att säga då varje försäljning är unik. Det har heller inte varit 
många försäljningar av fastigheter med attefallshus varför han anser att det är viktigt att vara 
försiktig och inte dra några generella slutsatser än. Vidare kan han inte se någon skillnad mellan 
inställningen till attefallshus i Sollentuna och Täby, men han tror att inställningen kanske är lite 
mer restriktiv i Danderyd. Eftersom byggandet av attefallshus fortfarande är i sin linda anser 
han att det är mycket som är osäkert och han tror att situationen ser helt annorlunda ut om 5–
10 år.  
 
Vad har köparna för inställning till att ha någon annan boende på tomten? Hur stor andel av 
köparna i ditt område tror du är beredda att hyra ut ett attefallshus?  
 
Tommy Persson tror att det finns en vilja hos köpare att hyra ut ett attefallshus eller att ha ett 
som generationsboende för t ex tonåringar. Han påpekar att det är väldigt förmånligt att hyra ut 
idag och att det finns fler möjligheter än hinder då man inte binder upp sig på en viss 
användning. Han tror att många nog kan tänka sig att ha någon boende på fastigheten, om de 
inser hur lönsamt det är. Det bästa scenariot är om attefallshuset är placerat på en större tomt, 
över 1 000 kvm, och om man även kan ha två separata entréer till fastigheten, en för 
attefallshuset och en för villan.  
 
Övrigt 
 
Att attefallshus inte har slagit igenom kan delvis förklaras med att många husägare redan har 
friggebodar. Dessa står ofta i vägen för attefallshus och man kan inte ha hur mycket hus som 
helst på fastigheten. Fastighetsägare kan dock bygga ut friggeboden nu eller bygga en till bod 
på 10 kvm, men det måste dock kunna passa in på tomten. 
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Bilaga 10 – Intervju om den norska marknaden 
 
Intervju 14 mars 2016 med Hans Lind, professor inom fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska 
Högskolan. 
  
Varför är andrahandsuthyrning inte lika populär i Sverige som i Norge?  
 
Enligt Hans Lind kan den norska marknaden framför allt jämföras med marknaden för 
inneboende. Han berättar att den norska marknaden skapades medvetet efter andra världskriget, 
då staten gav extra bidrag och lån till de som byggde en villa eller ett radhus med en 
uthyrningsbar del med egen ingång. Tanken vid införandet av denna reform var enligt honom 
att de som äger sin bostad kan minska boendekostnaderna genom att hyra ut en del men också 
att skapa en flexibilitet på marknaden. Vid hög efterfrågan och höga hyror kan folk hyra ut, 
annars kan de använda ytan själva. I Norge finns det därmed idag en större marknad än i Sverige 
för personer som hyr ut hela sin bostad. En del av detta är sådant som är tillfälligt, men både i 
Oslo och Köpenhamn (Danmarks huvudstad) är det vanligare än i Sverige att man köper en 
bostad som investeringsobjekt och låter uthyrningen vara en etablerad verksamhet. Där behövs 
– med olika varianter – inte heller något tillstånd för att hyra ut. Vidare har man i Norge, enligt 
Lind, tidigt gjort uthyrning skattemässigt gynnsamt genom att inte beskatta intäkter från 
uthyrningen. I Norge finns dessutom standardkontrakt för privat uthyrning och där är det, 
jämfört med Sverige, även uthyrning som är tänkt att vara lite mer långsiktig. Norge har en stor 
marknad med stort utbud och det som finns är tillgängligt omedelbart. Han anser därför att det 
är en välfungerande marknad där man i normala tider ganska lätt kan hitta ett boende. De som 
köper ett hus där vet att de kan hyra ut om de vill, det är något som alla har med sig från början 
eftersom modellen är över 50 år gammal. I Sverige infördes friare regler för 
andrahandsuthyrning för några år sedan. Han påpekar att det dock krävs tillstånd från 
bostadsrättsföreningen här; säger de nej vill många inte bråka. Dessutom påpekar han att många 
i Sverige har möjlighet att hyra ut, men att de generellt redan har gott om pengar och därför ser 
uthyrning mest som en massa besvär. I Norge vet man att man kan hyra ut utan problem och att 
det fungerar eftersom kontraktsformerna är etablerade.   
  
Lind föreslår att det skulle kunna finnas mellanhänder vid uthyrning i Sverige där företag sköter 
allt det praktiska, så som pappersarbete, kontakt med kommunen och själva uthyrningen mot 
en andel av hyran. Företagen skulle även få en klumpsumma i början av processen, när tillstånd 
etc. är klart. På så sätt slipper fastighetsägaren dessa transaktionskostnader i form av besvär och 
tid. Vidare tillägger han att det i Sverige inte finns några förebilder vad gäller uthyrning och 
man vet inte hur uthyrningen ska gå till. Vill man att andrahandsuthyrningen ska få effekt 
behövs därför offentlig hjälp, t ex en hemsida som redogör för hur man stegvis ska gå till väga. 
Exempelvis skulle Boverket kunna göra detta; beskriva vad som ska göras, vad det kostar, vilka 
myndigheter som finns och vilka man kan tänkas ta hjälp av.   
  
Om man vill ha den här typen av verksamhet för privatpersoner måste man enligt honom även 
ha skattefria intäkter för åtminstone en bostad. Med dagens hyresnivåer, låga amortering och 
låga räntor, genererar andrahandsuthyrning stora överskott även med nuvarande skatteläge. 
Lind tror därför inte att det är för låga intäkter utan snarare besväret som är problemet; att få 
huset på plats, sköta uthyrningen, risken att saker går sönder eller att hyresgästen inte betalar 
etc. (transaktionskostnader) eftersom det i Sverige inte är en etablerad verksamhet. Boverket 
behöver enligt honom visa på att det inte är så mycket besvär och att det kan höja fastighetens 
värde. Vidare anser Lind att staten behöver styra upp kommunerna hårdare och vilka papper de 
ska begära, för att undvika att kommunerna kan lägga käppar i hjulet. Han ifrågasätter vad 
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kommunerna ska med alla papper till i de fall de ändå inte får säga nej och han tycker att 
kommunerna egentligen borde kopplas bort helt och hållet, men att staten är för feg. Detta leder 
enligt honom till att det skapas en möjlighet för stadsbyggnadskontor som inte gillar detta att 
fördröja och komplicera ärendena och i praktiken öka kostnaderna.   
  
Har Sverige potential att i framtiden utveckla en lika stor andrahandsmarknad som Norge? 
Vad skulle i så fall krävas?  
 
Lind påpekar att om ägarlägenhetsformen utvecklas till ett tydligare alternativ kan fler äga en 
bostad de bor i och en som de hyr ut eftersom det inte krävs tillstånd för uthyrning av dessa. 
Han tror även att uthyrningsreglerna behöver skräddarsys så att man kan hyra ut dessa 
långsiktigt utan besittningsskydd. Vidare anser han att man skulle kunna ge bidrag till dem som 
vill bygga om så att de har en mer avskild del för uthyrning. Han föreslår också att man skulle 
kunna skriva in i en stadsplan eller i direktiv till en byggherre att en viss procent av lägenheterna 
ska byggas så att det blir enkelt att hyra ut. Många i den svenska befolkningen får och kommer 
att få dåliga pensioner, vilket gör dem beroende av andra intäkter. När barnen har flyttat bor 
många kvar i en stor bostad och vill då få intäkter så att man kan leva som innan. 
Pensionssystemet skulle därför kunna skapa en press på uthyrning. Detta tror Lind kan vara en 
drivkraft för attefallshus och uthyrning. Hus som har en uthyrningsbar del och villor med 
attefallshus kan möjliggör för hushåll att växla sin boyta till följd av hushållets storlek och 
ekonomiska situation. Det ger enligt honom ett flexibelt utbud och ett bättre sätt att parera 
inkomstförändringar. Han ser många fördelar med det men just när det är nytt tror han att hjälp 
behövs för att genomföra proceduren eftersom det ofta är mycket som blir fel. Därför föreslår 
han att staten skulle kunna gå in och ha någon slags rådgivningsbyrå till låga priser eller där 
man betalar i efterskott om det blir någonting (annars behöver man inte betala). På så sätt skulle 
hushåll kunna ge sig in på marknaden och känna att det är hanterbara ekonomiska och praktiska 
risker. Han tror att det främst är den yngre gruppen pensionärer som kan driva på denna 
utveckling eftersom pensionärer över 75–80 år inte kan göra av med så mycket pengar och 
därför inte behöver så mycket. Besväret och riskerna gör dock att det inte är värt att hyra ut för 
de som inte behöver pengarna. Det är speciella problem under ett introduktionsskede. I Norge 
är det redan etablerat, man har byggt på det sättet länge och vet om att marknaderna finns, och 
man har inte styrelser i bostadsrättsföreningar på samma sätt.   
  
I Norge är den privata uthyrningen stor och allmännyttan liten medan det är tvärtom i Sverige. 
Tror du att dessa marknader kan komma att konkurrera med varandra?   
 
Om du har en fungerande hyresmarknad (både hyressättning och produktion) blir den privata 
uthyrningen en sekundär marknad enligt Lind. Han tror att det kommer föredras att hyra av en 
professionell hyresvärd eftersom du då har ett besittningsskydd. Om vi har en reglerad 
bostadshyresmarknad och samtidigt vill att det ska finnas bostäder tillgängliga omedelbart, då 
anser han att en friare uthyrning i ägandebeståndet är den logiska följden. Således tycker han 
att Sverige borde ändra på det istället, om vi inte kan ändra på hyresregleringen. I Norge valde 
man en ägandelinje istället för hyreslinje på 50-talet. Då tänkte man sig att man bara hyr under 
korta perioder och då är det effektivare att låta uthyrningen ske i ägarbeståndet istället för att 
skapa en åtskild marknad. Idag har även Sverige regler som gynnar ägande, vilket gör att vi 
kanske går mot det norska systemet med en bättre fungerande marknad i ägandebeståndet med 
korta och längre kontakt. Då krävs enligt honom också att en investerarmarknad öppnas upp 
där man hyr ut utan att bo där som en privat affärsverksamhet men det är en privatägd bostad.   
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Medför byggandet av attefallshus lägre risker än buy-to-let i England, eftersom man bor på 
fastigheten och därför inte får cykler på samma sätt? Borde det därför uppmuntras av staten?  
 
Lind instämmer med detta och tillägger att om det är svårt att hyra ut måste man inte sälja och 
på så sätt pressa ned priserna, utan man kan ha det tomt eller använda det själv. Ur finansiell 
stabilitetssynpunkt är komplementbyggnader därför en bättre lösning än buy-to-let eftersom du 
lägger över en bit av risken på fastighetsägaren och inte på marknaden och bankerna.   
  
Skulle du säga att man använder kvadratmetrarna mer effektivt i Norge?  
 
Lind skulle bli förvånad om det inte var så men poängterar att han inte sett siffror på det. I 
Norge är det marknadshyror på de hyresrätter som finns vilket gör att hyrorna blir höga i 
attraktiva områden och då tror han att folk rimligen trycker ihop sig. Även flexibiliteten i det 
norska ägarbeståndet tror han borde leda till att det blir bättre utnyttjande.  
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Bilaga 11 – Intervju om den tyska marknaden 
 
Intervju den 23 mars 2016 med Anna Granath Hansson, doktorand på institutionen fastigheter 
och byggande på Kungliga Tekniska högskolan. 
  
Varför är privat uthyrning av bostäder betydligt vanligare i Tyskland? Vad skulle krävas för 
att bostadsmarknaden i Sverige ska bli mer som den tyska?   
 
Anna Granath Hansson menar att den främsta anledningen till att det är vanligare med privat 
uthyrning av bostäder i Tyskland än i Sverige är att man där har ägandelägenheter. I 
bostadsrättsföreningar som vi framför allt har i Sverige är förfoganderätten begränsad och det 
är svårare att hyra ut dem. I Tyskland har man också aktivt gått in för att man ska spara sitt 
kapital i bostäder. Det började under efterkrigstiden då 5 miljoner var hemlösa, så man försökte 
slussa pengar till bostadsmarknaden. Belåningsgraden i Tyskland är betydligt lägre och många 
äldre investerar därför i en lägenhet att själv flytta in i som pensionär eller för att ha den som 
räntebärande konto. Hyresmarknaden är väldigt strikt reglerad och säker, så risken med att äga 
en hyreslägenhet anses vara väldigt låg. Att man får dra av förluster gör också att folk känner 
sig säkrare, eftersom det annars kan få stora effekter på privatekonomin.   
  
Besittningsskyddet är likt det svenska där fokus är hyresgästens rätt till en bostad. I Tyskland 
finns dock möjligheten att säga upp hyresgästen om det går att bevisa att man själv eller någon 
i ens familj behöver lägenheten under minst ett år. Detta kallas Eigenbedarf.  
 
En annan skillnad mellan Tyskland och Sverige menar Granath Hansson är att det i Tyskland 
inte är lika professionell förvaltning eftersom det framför allt är små privata hyresvärdar, vilket 
påverkar hyresnivåer och kostnader. Små privata hyresvärdar kanske inte investerar lika mycket 
i fastigheten utan endast gör stora åtgärder när man byter hyresgäst. De har heller inte koll på 
marknaden, vilket bidrar till en lägre hyresnivå. Enligt Granath Hansson vill dessutom de små 
privata hyresvärdarna ofta ha en stabil hyresgäst som stannar länge, vilket påverkar hyresnivåer 
och gör att de sköter om sin hyresgäst.  
  
Hon tillägger också att man sedan 2015 i Tyskland har börjat med en hyresreglering som berör 
de områden där hyran stigit kraftigt. Den innebär att hyran får höjas en gång per år. Vid 
hyreshöjning tittar parterna i förhandlingen på en hyresspegel som görs för kommunen där de 
ser hur hyreshöjningarna i området har skett och så får hyresvärdar inte höja mer än 20 % över 
den marknadshyra som finns i hyresspegeln. Detta är väldigt detaljerat och skiljer sig mellan 
olika stadsdelar, olika typer av bostäder, när de är byggda och vilken standard de har. Med 
svenska mått anser hon att det fortfarande är ett väldigt fritt system.  
  
Granath Hansson tror att Sverige kan få en större privat hyresmarknad om de byggs fler 
ägandelägenheter och om det systemet hinner sätta sig och folk börjar se det som en investering. 
Hon ser dock ett stort hinder; köper man en bostadsrätt behöver man inte komma upp med hela 
kapitalet direkt utan det ligger ofta stora lån i föreningen. Många har inte den mentala 
inställningen att man tar på sig dessa lån. Köper man däremot en äganderätt ska alla pengar 
fram direkt och då blir det en mycket större investering.   
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Tror du att det är p g a att privat uthyrning inte är så vanligt i Sverige som det är ett större steg 
att hyra ut här än i Tyskland?   
 
Granath Hansson tror att den främsta anledningen snarare är att man med attefallshus får ett 
stort beroendeförhållande till hyresvärden och att det blir väldigt personligt. Man blir nästan 
som en inneboende och måste ta väldigt stor hänsyn till varandra. När man hyr ut en hel lägenhet 
blir det ett mer opersonligt och ett mer professionellt förhållande mellan hyresvärd och 
hyresgäst. Det är något hon tror är viktigt för många.   
 
Vilka fördelar/nackdelar ser du om den svenska marknaden blir mer lik den tyska?  
 
Granath Hansson tror att det skulle kunna leda till en lägre hyra men att det inte sköts lika 
professionellt. Det kan också bli väldigt emotionella tvister om man har ett personligt 
förhållande mellan hyresvärd och hyresgäst. Hon understryker också att det i Tyskland finns 
standardkontrakt och att alla vet vart de ska gå. Det juridiska systemet är etablerat i människors 
medvetande och hälften bor i hyreslägenheter och mer än hälften av dem hyr av privat 
hyresvärd. I Sverige skulle det antagligen vara en inkörs period med ingångsproblem.   
 
Vilka fördelar/nackdelar ser du om den svenska marknaden blir mer lik den tyska?  
 
Granath Hansson tror att det skulle kunna leda till en lägre hyra men att det inte sköts lika 
professionellt. Det kan också bli väldigt emotionella tvister om man har ett personligt 
förhållande mellan hyresvärd och hyresgäst. Hon understryker också att det i Tyskland finns 
standardkontrakt och att alla vet vart de ska gå. Det juridiska systemet är etablerat i människors 
medvetande och hälften bor i hyreslägenheter och mer än hälften av dem hyr av privat 
hyresvärd. I Sverige skulle det antagligen vara en inkörsperiod med ingångsproblem.   
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Bilaga 12 – Underhållskostnader 
 
Fasad 
Att anlita en målare kostar c:a 350–500 SEK timme. Varje timme hinner målaren med att måla 
ungefär 2–4 kvm av fasaden. Kostnaden för material beror på en mängd olika faktorer, så som 
färgval och antal strykningar. Materialet kostar ungefär 30–100 SEK/kvm. (Kostnadsguiden, 
2014a)  
  
I kalkylen har kostnaderna antagits vara medelvärdet av dessa. Kostnaderna per kvadratmeter 
fasad blir då 142 (425/3) SEK per kvm innan rotavdrag, motsvarande 99 SEK per kvm i 
arbetskostnad efter rotavdrag. Vidare blir kostnaden för materialet c:a 65 SEK per kvm. Totalt 
blir det då ungefär 210 SEK per kvm innan rotavdrag och 164 SEK per kvm efter rotavdrag.   
  
Fasaden bedöms vara ungefär 34 kvm (6,640*2*2+3,750*2) där måtten baseras på ritningarna 
för typhuset. Avdrag i arean för fönster har gjort så att endast en kortsida är medräknad och 
takhöjden antas vara endast 2 m. Kostnaden för huset blir utifrån detta resonemang och 
ungefärliga storlekar på fasaderna vara 210*34=7 140 SEK innan rotavdrag och 164*34= 5 576 
SEK efter rotavdrag.  
  
Ommålningen bör göras vart 5:e–12:e år (Vi i villa, 2013) och således antas ett snitt på vart 8:e 
år vara rimligt. 
  
Fönster 
Fönster av PVC håller minst 30 år (Vi i villa, 2013) och därför bör en fönsterrenovering göras 
efter ungefär 30 år. Att renovera PVC-fönster kostar mellan 1 800–4 200 SEK per fönster. Den 
största delen av detta är arbetskostnad. (Kostnadsguiden, 2014b) I kalkylen har kostnaden 
antagits ligga i mitten av intervallet, d v s vara 3 000 SEK per fönster, och 80 % av kostnaden 
antas vara arbetskostnad, d v s 2 400 SEK per fönster. Vidare är det enligt ritningarna för 
typhuset 12 stycken fönster. Dessa är av varierande storlek men kostnaderna får spegla ett 
medelstort fönster och samma kostnad kan då användas på alla fönster. Den totala kostnaden 
för renovering av fönsterna blir utan rotavdrag därför 12*3 000=36 000 SEK och med rotavdrag 
12*3 000 –(12*2400*0,3) =27 360 SEK.  
  
Tak 
Eftersom taket håller c:a 70 år (Vi i villa, 2013) behövs inget större underhållsarbete inom de 
närmaste 50 åren. Endast t ex snöskottning och renhållning antas behövas, vilket innebär 
försumbara kostnader. 
  
Hängrännor/stuprör 
Hängrännor och stuprör finns inte med på ritningarna. Det har bedömts lämpligt att man har 
hängrännor på båda långsidorna och ett stuprör på vardera långsida. Detta motsvarar c:a 13 m 
hängränna och 4 m stuprör. Detta ger en kostnad på knappt 8 000 SEK utan rotavdrag och 6 
000 SEK med rotavdrag. (Takexpert, 2016) Hängrännorna håller ungefär 50 år. (Vi i villa, 
2013)   
  
Grundkonstruktion 
Platta på mark är den grund som är kompatibel med typhuset. Betongplattor som är i kontakt 
med fukt behöver dräneras för att undvika problem som uppstår om fukten letar sig upp i golvet 
eller stommen. Även om fuktspärr läggs mellan inomhusgolvet och plattan blir det oftast inte 
helt tätt. (Dränering, 2009)  



 107 

  
Material för dränering av en villa kostar mellan 36 000 SEK och 56 000 SEK och arbets-
kostnaderna 24 000 SEK till 36 000 SEK. (Markarbeten, 2011) Kostnaderna antas vara lägre 
än för dränering av en villa med källare eftersom huset är så pass litet och man behöver inte 
gräva lika djupt. Vi antar att kostnaderna är hälften av de lägsta av dessa kostnader, d v s 18 
000 SEK för material och 12 000 SEK för arbete. Detta motsvarar 30 000 SEK utan rotavdrag 
och 26 000 SEK med rotavdrag.  
  
Dränering av hus med platta på mark antas behöva ske lika ofta som dränering av hus med 
källare, d v s vart 30:e år. (Vi i villa, 2013)   
  
Vitvaror 
De vitvaror som ingår är kyl, frys, häll, fläkt och ugn. Dessa har antagits hålla i 10 år. En 
kombinerad kyl/frys bedöms räcka i ett attefallshus och en sådan finns att köpa för 7 000 SEK. 
En häll kostar c:a 3 500 SEK, en fläkt c:a 1 000 SEK och en ugn c:a 5 000 SEK. Priserna 
varierar väldigt mycket beroende på märke och modell. Eftersom boendet ska användas 
permanent och de flesta lär vilja ha attefallshuset separat och helt självständigt, måste även en 
tvättmaskin finnas. En tvättmaskin kostar ungefär 7 000 SEK och även den bedöms hålla 10 år. 
(Elgiganten, 2016)  
  
De utvalda priserna speglar kostnader för mer kända varumärken, men deras billigare modeller 
då man troligtvis inte kostar på ett hus man ska hyra ut allt för mycket men fortfarande vill köpa 
sådant man känner till. Totalt skulle kostnaden vart 10:e år då bli 16 500 SEK för alla vitvaror. 
Inget rotavdrag får göras på dessa kostnader eftersom det endast rör sig om materialkostnader.   
  
Invändigt underhåll 
Det invändiga underhållet antas vara ommålning av väggar och nytt laminatgolv vart 15:e år 
samt renovering av badrum vart 20:e år. Arbetskostnaderna för ommålning bedöms vara 
desamma som för fasadmålning, d v s 142 SEK/kvm innan rotavdrag motsvarande 99 SEK/kvm 
efter. Materialet antas vara de lägsta i intervallet för material till ommålning av fasad, d v s 30 
SEK/ kvm eftersom vanlig väggfärg är billigare än fasadfärg. (Kostnadsguiden, 2014a) 
Takhöjden antas vara 2,4 m.  
  
Väggarean i attefallshusets sovrum är ungefär 4*2*2,4= 19,2 kvm och i allrummet 4*3,5*2,4= 
33,6 kvm. Den totala väggytan som ska målas om är då c:a 53 kvm. Kostnaden för detta innan 
rotavdrag blir 172*53=9 100 SEK och efter rotavdrag 129*53= 6 800 SEK. 
  
Laminatgolv kostar 50–200 kr/kvm. Priset för en golvläggare varierar inom intervallet 350–600 
SEK/h. Även vad gäller dessa kostnader har ett medelpris antagits, d v s 125 SEK/kvm för golv 
och 475 SEK/h för arbetet. Kostnaderna kan dock variera mycket beroende på t ex hur mycket 
jobb det är att riva golvet samt hur mycket spackling etc. som behövs. (Kostnadsguiden, 2014c) 
I kalkylen antas det ta c:a 4 h att riva det gamla golvet samt att lägga det nya på bottenplan. 
Golvytan är ungefär 22 kvm på bottenplan och 8 kvm på loftet. Laminatgolv ska inte läggas i 
badrummet. Aktuell golvyta blir därför c:a 26 kvm. Loftet antas ta 2 h att lägga nytt golv på. 
Den totala kostnaden blir således 26*125+475*6 = 6 100 SEK innan rotavdrag och 
26*125+475*6*0,7 = 5 200 SEK efter rotavdrag.  
  
Standarden på badrummet i attefallshuset antas vara normal och inte extra påkostad då huset 
ska hyras ut. Materialkostnaden för renovering är då 3 000–5 000 SEK/kvm och 
arbetskostnaden är 5 000–10 000 SEK/kvm innan rotavdrag motsvarande 3 500–7 000 
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SEK/kvm efter rotavdrag. (Kostnadsguiden, 2014d) Medelkostnaden för badrummet blir då 11 
500*3,7 = 42 500 SEK utan rotavdrag och 9 250*3,7 = 34 225 SEK efter rotavdrag. 
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