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Abstract 
The fact that there is a housing shortage in Stockholm is discussed regularly in the media today. 

Stockholm municipality owns about 70 percent of all land in the municipality and in the role as 

landowner, the municipality has the opportunity to influence where and what, within the 

municipality, there is to be built. In this paper, we have looked at the Norra Djurgårdsstaden 

project, Norra 2 and discovered that there are significant differences in how the city provides land 

for condominiums and tenancy apartments. We have in particular looked at how the land 

allocation and the pricing of the land have been made. 

 

In Stockholm municipality's land allocation policy from 2015 the municipality specifies four 

ways to grant land through land allocation. This policy also specifies the city that the tenancy 

apartments to have granted on leasehold. In this study we have looked at the differences and 

problems that can occur when tenancy apartments are granted the leasehold in a central location 

as Norra Djurgårdsstaden. 

 

Further on this paper discuss Stockholm municipality's new proposals on ground rents and what 

potential consequences for the construction of rental apartments in central Stockholm this 

proposal could have. We also discuss whether it is appropriate to grant leasehold rights for 

tenancy apartments in this kind of location in the city with the current rent setting system. 

 

Finally the paper brings up options for future applications that could allow different forms of 

tenure to compete for land in a more market oriented way. 
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Sammanfattning 
Faktumet att det råder bostadsbrist i Stockholm diskuteras med jämna mellanrum i media idag. 

Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom kommunen och i rollen som markägare 

har staden möjlighet att påverka vad och var inom kommunen det ska byggas. I denna uppsats har 

vi tittat på projektet Norra Djurgårdsstaden, Norra 2 och upptäckt att det finns väsentliga 

skillnader i hur staden upplåter mark för bostadsrättslägenheter respektive hyresrättslägenheter. 

Vi har framförallt tittat på själva markanvisningen och hur prissättningen av marken har gått till.  

 

I Stockholms stads markanvisningspolicy från 2015 anger staden fyra olika sätt att upplåta mark 

genom markanvisning. I denna policy anger också staden att hyresrättslägenheter ska få upplåtas 

på tomträtt. I den här undersökningen har vi tittat på de skillnader och problem som kan uppstå 

när hyresrätter upplåts på tomträtt i ett central läge som Norra Djurgårdsstaden.  

 

Vidare i arbetet behandlas även Stockholms stads nya förslag om tomträttsavgälder och vad detta 

förslag kan få för eventuella konsekvenser för byggandet av hyresrättslägenheter i centrala 

Stockholm. Vi diskuterar också om det är lämpligt att upplåta tomträtter för hyresrättslägenheter i 

denna typ av läge i staden med det nuvarande hyressättningssytemet.  

 

Slutligen tar arbetet upp alternativ till framtida tillämpningar som skulle kunna möjliggöra olika 

upplåtelseformer att konkurrera om mark på ett mera marknadsmässigt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Detta examensarbete är skrivet under vårterminen 2016 som avslutande moment för 

kandidatprogrammet Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, med inriktning 

Fastighetsutveckling, vid Institutionen för Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm. 

 

Genom detta arbete har vi fått en god insikt i processen för hur bostadsprojekt utvecklas i 

Stockholm. Arbetet har gett oss kunskaper om vilka grundläggande moment kommunen och 

byggherrarna måste behandla för att byggprojekt ska kunna inledas. Arbetet har dessutom gett 

oss en god inblick i processen för hur forskningsarbeten genomförs.  

 

Vi vill rikta vår uppskattning till personerna och företagen som gett oss stöd samt bidragit med 

information och material till detta arbete. 

 

Tack till 
Thomas Kalbro    KTH, professor i fastighetsvetenskap 

Carl Caesar     KTH, forskarstuderande i fastighetsvetenskap 

Datscha AB 

Stockholms stad, Exploateringskontoret 

AB Stockholmshem 

Wallenstam AB 
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1. Inledning 
 

1.1 Definition och avgränsning 
Upplåtelseformen för mark och dess prissättning är grundläggande faktorer för bostadsprojekt. 

Stegen i processen för olika projekt är snarlika varandra oavsett om det är hyresrätter eller 

bostadsrätter som ska byggas. I Stockholm kan exploatering av mark avsedd för bostäder se ut på 

olika sätt beroende på vilken typ av bostäder det är som ska byggas. Även om själva metodiken 

kring prissättningen av mark i stort sett är densamma för olika projekt kan det pris som 

exploatören betalar skilja sig åt beroende på om det byggs hyresrätter eller bostadsrätter. Denna 

uppsats har till syfte att belysa dessa skillnader. För att avgränsa oss har vi valt att redogöra teorin 

allmänt samt undersöka en detaljplan i Stockholms stad.  

 

Detaljplanen som uppsatsen undersöker heter Norra Djurgårdsstaden, Norra 2. Denna plan är 

utvald eftersom den är en del av Norra Djurgårdsstaden som är ett av Stockholms största 

bostadsprojekt just nu. Planen är belägen i en av stadens mest attraktiva stadsdelar att bo i och 

delar av planen är, eller börjar bli, färdigställt. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med det här arbetet är att jämföra upplåtelsen av mark för bostadsrättsprojekt respektive 

hyresrättsprojekt i Stockholms stad. Uppsatsen jämför och ser vilka skillnader som finns vid 

själva markupplåtelsen med vikt på prissättningen av marken. Arbetet belyser och undersöker 

även vilka eventuella konsekvenser detta kan ha på bostadsbyggandet.  

 

1.3 Bakgrund 
Diskussioner om en rådande bostadsbrist i Stockholm och i Sverige är ofta på agendan. Vilka 

som är de faktiska problemen på bostadsmarknaden och hur man ska lösa dessa finns inga exakta 

svar för men vissa punkter lyfts upp oftare än andra. 

 

En allmän åsikt bland många som anser att det råder en bostadsbrist i Stockholm är att det borde 

byggas fler bostäder i en högre takt än i den i dagsläget och tidigare år. Främst vill många, allt 

från privatpersoner till företagare och politiker, att det ska byggas fler billiga hyresrätter. Denna 

begäran är dock svår att bemöta då flera praktiska detaljer försvårar situationen. På en öppen 

marknad med hög efterfrågan och lågt utbud av bostäder drivs priserna upp. Med höga 

markpriser och byggkostnader uppstår då svårigheter i att bygga billiga hyresrätter. 

 

Stockholms stad har som mål att det ska byggas 40 000 nya bostäder fram till 2020 och 140 000 

nya bostäder till 2030. Enligt Stockholms stads markanvisningspolicy har kommunen som 

ambition att minst 50 % av bostäderna som byggs är hyresrätter. I och med att mark upplåts för 

både hyresrätter och bostadsrätter inom samma projekt, ofta där bostadsrätter är attraktiva, 

uppstår en konkurrens mellan de olika upplåtelseformerna. Mark avsedd för byggande av 

hyresrätter upplåts med tomträtt medan mark för bostadsrätter säljs till byggherren. Vidare finns 
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idag ett förslag om att ändra tomträttsavgälderna i Stockholm som kan komma att påverka 

bostadsmarknaden om det går igenom. 

 

När hyresrätter byggs i innerstan i områden där mark och bostadsrätter generellt sätt är dyrare blir 

även hyresrätterna dyrare. För att finansiera hyreshusprojekten tillämpas presumtionshyror. När 

presumtionstiden går ut kan hyresnivån omprövas mot bruksvärdessystemet. Om hyresnivån 

sjunker samtidigt som avgälden ökar påverkas driftnettot och avkastningen för hyreshus. Detta 

scenario bedöms som möjligt och kan komma att påverka värdet för hyreshus. 

 

1.4 Metod 
Denna kvalitativa studie är främst utförd genom att kartlägga dokument för att fastställa vilka 

metoder som har använts för att prissätta marken i Norra Djurgårdsstaden, Norra 2. Vi har även 

använt oss av relevant litteratur för att samla information om upplåtelseformen tomträtt. För att få 

information om aktuella priser i de olika bostadsrättsprojekten har vi använt oss av 

bostadsrättsföreningarnas kostnadskalkyler. För att få tillgång till Wallenstams och 

Stockholmshems hyresnivåer har vi kontaktat företagen per telefon och e-post. Information om 

medelhyror, direktavkastning och köpeskillingar har vi hämtat från Datscha. Vi har även använt 

oss av Mäklarstatistik för att hämta information om historiska priser på bostadsrätter i Stockholm. 

Information om tomträttsavgälder och exploateringsavtal har vi fått tillhandahållet från 

Stockholms stad. 
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2. Markanvisning 
 

2.1 Markanvisning 
Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark i kommunen

1
 och har därigenom en viktig roll 

i bostadsbyggandet, inte bara som myndighet men också som markägare. Markanvisningar är det 

sätt kommunen använder sig av när dem ska upplåta mark för bebyggelse till byggherrar och kan 

fungera som ett styrmedel för kommunen i frågor som vad, hur och var det ska byggas.  

 

Markanvisningar är alltså det tillvägagångssätt kommunen använder sig av för att överlåta eller 

upplåta mark för bebyggelse som är i kommunens ägo. Den byggherre som vinner en 

markanvisning ingår sedan ett markanvisningsavtal med kommunen vilket ger byggherren 

ensamrätt att, under en viss tid och under givna villkor, förhandla med kommunen om hur 

exploateringen ska gå till. Det ska dock poängteras att kommunen inte kan blanda ihop sina roller 

som planmyndighet och markägare vid en markanvisning. Kommunens förhandlingsposition vid 

en markanvisning grundar sig i första hand på själva markägandet.
2
  

 

Hur själva markanvisningen går till är olika från kommun till kommun då varje kommun måste 

anta egna riktlinjer och principer för markanvisningar. Dessa riktlinjer kan alltså skilja sig från 

kommun till kommun vilket gör att markanvisningen kan gå till på olika sätt. Dock så finns det 

vissa grundläggande rättsregler och principer som alla kommuner måste efterleva vid en 

markanvisning. De två mest grundläggande kraven återfinnes i regeringsformen. Dessa är 

objektivitetsprincipen och likhetsprincipen. Objektivitetsprincipen förutsätter att myndigheter 

handlar opartiskt och sakligt och inte styrs av andra intressen än sådana de har att tillgodose. 

Likhetsprincipen kräver att alla parter ska behandlas lika. Det vill säga att kommunen till 

exempel inte kan använda sig av olika avtalsvillkor för olika byggherrar. Vidare gäller även 

avtalslagens grundläggande regler vid markanvisningar.
3
 

 

2.2 Stockholms stads markanvisningspolicy 
I markanvisningspolicyn från 2016 för Stockholms stad står det att målet är att det ska byggas 

“40 000 klimatsmarta bostäder fram till 2020, och 140 000 bostäder fram till 2030”. Ambitionen 

är att hälften av dessa bostäder ska vara hyresrätter. Vidare syftar policyn till att “öka 

produktionstakten i byggandet” samt att det som byggs har en “god arkitektur till en rimlig 

kostnad”. Bebyggelse som är “tät, yteffektiv och klimatsmart skall premieras”. Staden vill också 

genom policyn “stimulera konkurrensen på byggmarknaden i syfte att sänka 

produktionskostnaderna och skapa förutsättningar för rimliga boendekostnader”.
4
 

 

                                                
1
 Stockholms stads exploateringskontor, Tomträtter för flerbostadshus, 2016-04-14. 

2
 Kalbro & Lindgren, Markexploatering, upplaga 5, (Stockholm 2015) s. 138. 

3
 Ibid. 

4
 Stockholms stads exploateringskontor, Markanvisningspolicy 2015. 
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Genom markanvisningar vill staden alltså verka för att uppfylla dessa mål och visioner. De 

huvudförfarandena som staden tillämpar för markanvisningar är direktanvisning, direktanvisning 

efter jämförelseförfarande, anbud eller tävling.
5
 

 

2.2.1 Direktanvisning 
Direktanvisning kan användas i de flesta fall då en byggherre själv föreslår projekt. Byggherren 

skickar ofta in gestaltningar och skisser tillsammans med önskemål om att få bygga på den mark 

förslaget gäller för.  Dessa förslag bedöms ”utifrån upplåtelseform och stadens strävan efter 

variation och mångfald i utbudet samt hur väl byggherren uppfyller de krav staden ställer”.
6
 

 

2.2.2 Direktanvisning efter jämförelseförfarande 
Detta förfarande kan användas då flera byggherrar sökt markanvisning på samma plats. Staden 

kan i dessa fall be byggherrarna komma med gestaltningsidéer samt skissa på byggnadsvolymer 

för projektet. Staden jämför i dessa fall byggherrarnas förslag mot varandra för att ta ställning till 

vilket som är bäst. Dessa jämförelser görs utifrån “stadens önskemål om upplåtelseform och 

strävan efter variation och mångfald i utbudet samt hur väl byggherren uppfyller de krav staden 

ställer”.
7
  

 

2.2.3 Anbud på pris 
I de fall förfarandet är anbud på pris ställer staden upp vissa krav i en anbudsförfrågan. Under 

förutsättning att byggherrarna som deltar i markanvisningen uppfyller kraven i anbudsförfrågan 

vinner i “normalfallet” den byggherre som kommer in med högsta anbud, det vill säga den 

byggherre som kan tänkta sig att betala mest för marken.
8
  

 

2.2.4 Tävling 
Vid ett tävlingsförfarande är priset för marken redan fastställt till ett bedömt marknadsvärde. 

Detta förfarande används då staden vill uppfylla särskilda idéer om markens utformning eller 

användning. De tävlande byggherrarna får i dessa fall skicka in sina bidrag till kommunen med 

förslag på hur dem vill att sina projekt skall se ut och utformas.
9
 

 

2.2.5 Villkor för hyresrätt och bostadsrätt 
Mark till hyreslägenheter kan antingen säljas till marknadsvärde eller upplåtas med tomträtt. 

Mark till bostadsrätt ska säljas till marknadsvärde om det inte föreligger “särskilda skäl”, då kan 

marken istället upplåtas med tomträtt.
10

  

 

                                                
5
 Stockholms stads exploateringskontor, Markanvisningspolicy 2015. 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 
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2.2.6 Prissättning av mark 
Då staden säljer mark vid markanvisning måste staden förhålla sig till både kommunallagens 

regler om krav på “god ekonomisk hushållning och förbud mot stöd till särskilda näringsidkare” 

samt EU:s regler om “otillåtet statsstöd”. Detta innebär i praktiken att staden måste sälja marken 

till marknadspris. I de fall staden upplåter tomträtt fastställs tomträttsavgälden av 

kommunfullmäktige.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 Stockholms stads exploateringskontor, Markanvisningspolicy 2015. 
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3. Upplåtelse av mark 
 

3.1 Friköpt mark 
I de fall marken köps erlägger köparen en köpeskilling och ägandet av marken övergår till 

köparen. I och med köpet övertar köparen rätten att nyttja marken. Till skillnad från tomträtt 

skrivs ägandeskapet över till köparen och denne kan söka lagfart för fastigheten. Äganderätten 

för mark gäller på obestämd tid och ägaren kan när han vill överlåta fastigheten vidare. Det pris 

som betalas vid en överlåtelse sätts helt utifrån frivilliga avtal och är inte reglerat i någon lag.
12

 

 

3.2 Tomträtt 

3.2.1 Allmänt om tomträtt 
Tomträtt är en nyttjanderätt som upplåter mark i allmän ägo för bebyggelse. Denna form av 

nyttjanderätt har funnits i Sverige sedan 1907. Tomträtt får upplåtas för bostadsändamål för både 

flerbostads- och småhus samt för kommersiell verksamhet som t.ex. kontor, industri och handel. 

Idag finns ca 13 000 tomträtter upplåtna i Stockholm varav de flesta är för bostadsändamål.
13

 

 

Denna rätt förekommer främst i tätorter och har som störst praktisk tillämpning i storstäderna. 

Tomträtt gäller under obegränsad tid och kan endast sägas upp av fastighetsägaren efter en lång 

period. Säges tomträttsavtal upp måste fastighetsägaren lösa in uppförda byggnader. Tomträtt 

innebär utöver rätt att fritt nyttja fastigheten även rätt till att överlåta tomträtten, pantsätta den 

samt upplåta andra begränsande rättigheter, t.ex. hyresrätt eller bostadsrätt, i fastigheten.
14

 

 

3.2.2 Äganderättslig innebörd 
När tomträtten infördes i Sverige var motivet att uppmuntra bostadsbebyggelse genom att 

tillhanda hålla mark till ett billigt pris då behovet av fler bostäder var stort men få hade råd att 

köpa mark för att bygga på. För att säkerställa tomträttshavarens intresse av att bygga med 

godtagbar kvalitet upprättades tomträtten med långvarig besittning. Tomträtten ligger väldigt nära 

äganderätten vilket ger innehavaren rätt att nästan helt utnyttja fastigheten som om denne hade 

varit lagfaren ägare av marken. Bebyggelse får uppföras på marken, tomträtten får säljas vidare 

samt pantsättas. I och med upplåten tomträtt har innehavaren i princip för all framtid rätt att nyttja 

fastigheten.
15

  

 

Vidare har tomträtten även den funktionen att den som är ägare av en fastighet med tomträtt, 

kommunen eller staten, kan tillgodogöra sig den värdestegring som uppstår i och med att tätorter 

                                                
12

 Lantmäteriet, Ansök om lagfart eller inskrivning av tomträtt, 2016. 
13

 Stockholms stad, Tomträtt, 2015. 
14

 Bengtsson, Hager och Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 8 uppl. (Stockholm 
2013). s. 260. 
15

 Stockholms stad, Tomträtt, 2015. 
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växer och utvecklas. Alltså erhåller kommunen den ökning av markvärdet som uppstår genom 

samhällets investeringar och åtgärder.
16

 

 

Tomträtter kan endast sägas upp av fastighetsägaren. Tomträtt för bostadsbebyggelse kan först 60 

år efter upplåtelsen sägas upp. Sägs inte tomträttsavtalet upp i tid eller i enlighet med 

jordabalkens bestämmelser förlängs avtalet med 40 år och fortsätter sedan att förlängas med 40 år 

för varje period tomträtten inte sägs upp. Sägs tomträttsavtalet upp är fastighetsägaren skyldig att 

lösa in byggnader och annan egendom som är tillbehör på fastigheten. Ersättningen vid inlösen 

skall motsvara värdet av egendomen om avtalet hade varit fortsatt giltigt och oförändrat.
17

 

 

3.2.3 Tomträttsavgäld 
Tomträttsavgälden är den avgift som tomträttshavaren skall betala till fastighetsägaren. En av 

tomträttens funktioner är att möjliggöra för kommunen att få del av markens värdestegring. Detta 

sker främst genom tomträttsavgäldens periodiska omprövningar. Omprövningarna sker normalt 

med 10 års mellanrum. Om inte båda parter kommer överens vid omförhandling av avgälden kan 

saken hänskjutas till domstol som prövar avgäldens storlek.
18

 

 

Då staden beräknar avgäldens storlek utgår man från något som heter avgäldsunderlag. 

Avgäldsunderlaget består av marknadsvärdet på marken samt en “skälig ränta”. Värdet på 

marken ska avse marken i obebyggt skick med tillåten markanvändning enligt plan. 

Bestämmandet av ett sådant här marknadsvärde grundar sig vanligtvis på någon form av 

ortsprismaterial. Ibland är det inte möjligt att få fram representativa försäljningar av liknande 

fastigheter varvid ledning kan få hämtas av mer osäkra metoder såsom avkastningskalkyler eller 

taxeringsjämförelser. Skälig ränta ska enligt Högsta Domstolens praxis baseras på en långsiktig 

riskfri realränta baserat på den uppfattningen att mark anses vara realvärdesäker. Realräntan 

kompletteras med ett tillägg som avser att kompensera upplåtaren för inflationen under 

avgäldsperioden. Fram till Stockholms stads nya förslag om höjda tomträttsavgälder har denna 

avgäldsränta legat på 3,25 procent för en tioårig period och 3,5 procent för en tjugoårig period.
19

  

 

3.3 Stockholms stads förslag till nya avgälder 
I april 2016 lämnade Stockholms stads exploateringskontor ett förslag om höjda 

tomträttsavgälder till exploateringsnämnden. Exploateringskontoret föreslår att 

exploateringsnämnden ska begära att kommunfullmäktige ändrar tomträttsavgälderna för 

flerbostadshus.
20

 Förslaget har varit ute på remiss och sedan godkänts av exploateringsnämnden. 

För att förslaget ska kunna träda i kraft måste det godkännas av kommunfullmäktige.
21

 

 

                                                
16

 Bengtsson, Hager och Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 8 uppl. s. 261. 
17

 Ibid. s.265 
18

 Bengtsson, Hager och Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 8 uppl. s. 266. 
19

 Fröjd & Ekwall, Fastighetsekonomi och fastighetsrätt, 12 uppl. (Stockholm 2015) s. 47. 
20

 Exploateringskontorets tjänsteutlåtande, Tomträttsavgälder för flerbostadshus, 2016. 
21

 Stockholms stad, Tertialrapport 1/2016 för exploateringsnämnden, 2016. 
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Bakgrunden till förslaget om förändrade avgälder ligger i att markpriser i Stockholm kraftigt ökat 

den senaste tiden, vilket motiverar en höjning av avgälderna. Tomträttsavgälderna för 

flerbostadshus har sedan kommunfullmäktiges beslut 2004 varit oförändrade vilket innebär att 

avgälderna är mycket låga i förhållande till de aktuella markpriserna i dagsläget.
22

 

 

I det nya förslaget föreslås att avgäldsunderlaget ska motsvara 30 procent av den bedömda 

markvärdenivån. Som exempel blir avgäldsunderlaget för en fastighet där priset skulle ha varit  

27 000 kr/kvm BTA om den hade överlåtits genom försäljning 8 100 kr/kvm BTA. Avgälden fås 

därefter fram efter att underlaget multipliceras med avgäldsräntan. Avgälden för exemplet blir då 

263,25 kr/kvm BTA för den 10-åriga avgäldsperioden med avgäldsränta på 3,25 procent. Den  

20-åriga avgäldsräntan är 3,50 procent vilket ger en avgäld om 283,50 kr/kvm BTA. För redan 

upplåtna fastigheter föreslås det att ränta inte ska ändras vilket innebär att det endast är det nya 

markpriset som kommer påverka avgälden vid reglering. För nyupplåtna tomträtter föreslås det 

däremot att avgäldsräntan sänks från dagens 5,25 procent till 4,50 procent med avsikt att 

stimulera nyproduktionen av hyresrätter. Om förslaget antas kommer avgälden för en nyupplåten 

tomträtt med avgäldsunderlag om 8 100 kr/kvm att bli 364,50 kr/kvm BTA. Vid reglering av 

avgälder ska avgälderna enligt det nya förslaget indexeras med 2 procent per år från och med att 

det nya avgäldsunderlaget antagits till den tidpunkt då avgälden regleras. I dagsläget kan de nya 

avgälderna tidigast träda i kraft 2018. Skulle förslaget antas senare träder de nya avgälderna i 

kraft vid följande årsskifte ett år efter tidpunkten då förslaget antas. Antas förslaget under 2017 

kan de nya avgälderna tillämpas först 2019-01-01.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22

 Exploateringskontorets tjänsteutlåtande, Tomträttsavgälder för flerbostadshus, 2016. 
23

 Ibid. 
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4. Upplåtelseformer för bostäder 
 

4.1 Bostadsrätt 
Bostadsrätt är en upplåtelseform där bostadsrättshavaren, mot ersättning, har en rätt att nyttja hus 

eller del av hus (lägenhet). En bostadsrättshavares ställning påminner mycket om en ägares då 

bostadsrätten gäller utan tidsbegränsning och får överlåtas. Det är dock föreningen, vari 

bostadsrättshavaren är medlem och andelshavare, som äger huset och fastigheten. Dessa 

föreningar kallas för bostadsrättsföreningar och är en form av ekonomisk förening. Vid 

överlåtelse av bostadsrätt finns det ingen lag som reglerar hur priset sätts. Priset på bostadsrätter 

styrs av utbud och efterfrågan och är alltså inte underkastade någon form av bruksvärde eller 

liknande system som gäller för hyresrätter.
24

 

 

4.2 Hyresrätt 
Hyresrätt är en boendeform som tillåter hyresgästen att bo i och nyttja sin egen lägenhet mot att 

hyra betalas. För att få hyresrätt behövs ingen startavgift erläggas eftersom hyresgästen inte äger 

bostaden. Risken att göra en kapitalförlust är därmed minimal men hyresgästen kan inte heller 

göra någon vinst när denne flyttar eftersom hyresrätten inte kan säljas vidare. Hyresrätter har 

inget förmögenhetsvärde för hyresgäster. Fastighetsägaren som är hyresvärd ansvarar för 

förvaltning, underhåll och reparationer på fastigheten och i lägenheterna. Hyran för bostaden 

betalas normalt i förskott innan varje månads slut till hyresvärden. Hyrans belopp bestäms 

vanligtvis utifrån bestämda system som förhandlas fram mellan Hyresgästföreningen och 

hyresvärden. Enligt vilket system hyran bestäms skiljer sig åt mellan äldre och nyproducerade 

hyresrätter. För att hyresrätter ska vara lönsamma för hyresvärden krävs att hyresintäkterna 

överstiger kostnaderna.
25

  

 

4.2.1 Bruksvärdeshyra 
För att bestämma hyran för majoriteten av hyresbeståndet i Sverige idag används 

bruksvärdessystemet. Hyran bestäms genom att jämlika hyresrätter jämförs inbördes. Bland annat 

är lägenhetens beskaffenhet (t.ex. storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge i huset, 

reparationsstandard, ljudisolering), förmåner (t.ex. hiss, sopnedkast, tvättstuga, 

förvaringsutrymmen, fastighetsservice, garage, parkeringsplats) och övriga faktorer (t.ex. husets 

allmänna läge, boendemiljö i sin helhet, närhet till kommunikationer) värdepåverkande och 

grundläggande för bruksvärdet. Dessa faktorer tas in i beräkning för att sedan jämföras mot 

likvärdiga lägenheter i närområdet. På detta sätt får man fram en hyresnivå som ungefärligt är 

densamma för likvärdiga hyresrätter inom samma område. Bruksvärdesprincipen innebär att 

hyran skall vara skälig. Bruksvärdessystemet ska även fungera som motmedel för plötsligt höga 

höjningar av hyran. Målsättningen med bruksvärdessystemet är att skapa en rättvisare 

hyressättning med lika hyror för lägenheter med samma bruksvärde.
26

  

                                                
24

 Bengtsson, Hager och Victorin, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 8 uppl. s. 269. 
25

 Hyresgästföreningen, Bo i hyresrätt eller bostadsrätt, 2016. 
26

 Hyresgästföreningen, Vad ingår i hyran, 2016. 
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4.2.2 Presumtionshyra 
För att stimulera nyproduktionen av hyresrätter finns undantagsregler för vilken hyra som får tas 

ut för bostadslägenheter. Undantaget kallas för presumtionshyra och regleras i 12:55 c § i 

Jordabalken. Genom att hyresvärden och en hyresgästorganisation avtalar fram en högre 

hyresnivå än bruksvärdesnivån ökar hyresvärdens möjlighet att täcka kostnaderna för 

nybyggnationen och få kalkylen för projekten att gå ihop så att de blir lönsamma. Först efter 15 

år från att första hyresgäst flyttat in kan presumtionshyran prövas mot bruksvärdesreglerna och 

hyresnivån sänkas.
27
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 Hyresnämnden, Undantagsregler för nyproducerade bostadslägenheter, 2015. 
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5. Marknadsinformation 
 

5.1 Medelavkastning 
Tittar man på historiska direktavkastningar för bostäder i centrala Stockholm 10 år bakåt i tiden 

går det att se att direktavkastningarna på fastigheter successivt sjunker från att ha stigit något 

under finanskrisen åren 2008 och 2009. För närvarande ligger medelvärdet för en 

direktavkastning i området Djurgården (där Norra Djurgårdsstaden ligger) i Stockholm på 2,75 

procent och är alltså nere på samma nivå som innan finanskrisen.
28

  

 
Bilden ovan avser området Norra Djurgården. (Källa: Datscha (2016-05-18)) 

 

5.2 Medelhyror 
Medelvärdet för en hyra i området Djurgården i Stockholm har under den senaste 10-årsperioden 

stigit från 1 462 kr/kvadratmeter per år till 2 060 kr/kvadratmeter per år. Den stora uppgången för 

medelhyrorna året 2012 förklaras av att det i Norra Djurgårdsstaden i etappen Norra 1 byggts ett 

flertal nya hyresrättsprojekt som färdigställdes 2012. Dessa nya hyresrätter har betydligt högre 

hyra än de hyresrätter som redan låg i området och har därför dragit upp medelhyran.
29

   

                                                
28

 Datscha (2016-05-18) 
29

 Ibid. 
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Bilden ovan avser området Norra Djurgården. (Källa: Datscha (2016-05-18)) 

 

5.3 Bostadsrättspriser 
Priset på bostadsrätter har under den senaste 10-årsperioden i centrala Stockholm gått upp med 

över 100 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset år 2015 för en bostadsrätt i centrala 

Stockholm låg på cirka 88 000 kr. Priserna på bostadsrätter inom detaljplanen Norra 

Djurgårdsstaden, Norra 2 ligger i spannet 74 700 - 79 500 kr/kvadratmeter.  

 
(Källa: Mäklarstatistik (2016- 
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6. Norra Djurgårdsstaden, Norra 2 
 

6.1 Byggherrar 
Skanska, NCC, Stockholmshem och Wallenstam vann tillsammans med tre andra byggherrar de 

markanvisningar för detaljplanen Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden och skrev var sitt 

markanvisningsavtal med Stockholms stad den 17:e december 2009. I markanvisningsavtalen 

framgår det att Stockholms stad och byggherrarna har för avsikt att uppföra c:a 570 nya 

lägenheter varav c:a 320 avses bli upplåtna med hyresrätt och c:a 250 med bostadsrätt. Marken 

för hyresrätt upplåts med tomträtt. Marken för bostadsrätt upplåts med äganderätt och säljs till ett 

pris som motsvarar 16 650 kr/kvm ljus BTA
30

 vid värdetidpunkten. Detta pris för äganderätt har 

sedan reglerats uppåt i relation till den prisuppgång som skett på bostadsrätter på Östermalm.
31

 

 

6.2 Skanska 
Skanskas projekt består av två byggnader med totalt 94 lägenheter upplåtna med bostadsrätt samt 

2 lokaler. Lägenheterna är 1-4 rum och kök och 45-108 kvadratmeter. Priset för en lägenhet är    

3 580 000 - 8 330 000.
32

 

 

Den värdegrundande arean för projektet består av 8 964 kvadratmeter ljus BTA för bostäder samt 

337 kvadratmeter BTA för lokaler vilket ger en total BTA på 9 301 kvadratmeter. Den 

preliminära köpeskillingen baseras på det pris för värdetidpunkten (2009-10-01) vilket för 

bostäder var 16 650 kr per kvadratmeter ljus BTA och för lokaler 5 500 kr per kvadratmeter ljus 

BTA. Den slutgiltiga köpeskillingen har sedan fram till tillträdesdagen reglerats uppåt. Detta har 

skett med ett belopp som motsvarar 35 procent av den prisökning som har skett på bostadsrätter 

på Östermalm fram till tillträdesdagen. Detta kan beskrivas enligt följande formel:
33

 

 

A = B + 35 % * (C - D) 

 

A = pris på tillträdesdagen, kr/kvm ljus BTA 

B = pris vid värdetidpunkten, kr/kvm ljus BTA 

C = senaste måntaliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kr/kvm lägenhetsarea inom 

Östermalm 

D = måntagligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Östermalm uttryckt i kr/kvm lägenhetsarea 

vid värdetidpunkten  

 

                                                
30

 BTA är en förkortning för bruttoarea vilket är arean av mätvärda delar av ett våningsplan inklusive 
ytterväggar. 
31

 Exploateringskontoret Stockholms stad, Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten 

Hjorthagen 1:2 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Etapp Norra 2, 2009-11-25. 
32

 Bostadsrättsföreningen Björk & Plaza, Kostnadskalkyl, 2014-09-03. 
33

 Exploateringsavtal mellan Skanska och Stockholms stad, 2012-12-13 
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Enligt de uppgifter vi har från informations- och analysverktyget Datscha landade den slutgiltiga 

köpeskillingen för Skanska på 225 385 000
34

 kronor och tillträde skedde den 21:a januari 2015. 

Genomsnittspriset för en bostadsrätt på Östermalm var vid detta tillfälle cirka 80 000 kr/kvm.
35

 

Det pris Skanska betalade motsvarar 24 232 kr/kvm ljus BTA.
36

 

 

6.3 NCC 
NCCs projekt består av två huskroppar med lägenheter som spänner sig från 2-4 rum och kök. 

Lägenheterna är upplåtna med bostadsrätt och är mellan 50 och 101 kvadratmeter stora och totalt 

64 stycken. Priset för en lägenhet är mellan 3 150 000 - 7 550 000 kr.
37

 

 

Den värdegrundande arean för projektet består av 8 935 kvm ljus BTA för bostäder samt 107 

kvm ljus BTA för lokaler vilket ger en total BTA på 9 042 kvadratmeter. Då denna 

markanvisning skedde samtidigt som Skanskas och projektet är inom samma plan är det exakt 

samma prisbild vi värdetidpunkten. Det vill säga priset är 16 650 kr/kvm ljus BTA för bostäder 

och 5 500 kr/kvm ljus BTA för lokaler. Precis som i Skanskas projekt regleras priset sedan enligt 

formeln ovan. Det vill säga att det slutgiltiga priset som ska betalas följer prisutvecklingen för 

bostadsrätter på Östermalm.
38

  

 

Den 20:e november 2014, efter skrivet exploateringsavtal, sålde NCC ca 2200 kvm BTA till 

bostadsutvecklaren SSM för 45 907 000 kr
39

. Den del av fastigheten som NCC fortfarande äger 

köptes enligt Datscha den 2:a september 2014 för 138 153 000 kr.
40

 Slås dessa två summor ihop 

landar priset på 184 060 000 kr vilket blir 20 356 kr/kvm ljus BTA. Priset för en bostadsrätt på 

Östermalm var vid denna tidpunkt 74 000 kr/kvm.
41

  

 

6.4 Stockholmshem 

På fastigheten Hornslandet 1 har Stockholmshem byggt 154 lägenheter upplåtna med hyresrätt. 

Storleken på lägenheterna varierar från 2 rok till 6 rok med area mellan 41 upp till 141 kvm. 

Lagfaren ägare till fastigheten är Stockholms kommun/ Exploateringskontoret.
42

  

 

I november 2012 träffade Stockholms stad genom exploateringsnämnden avtal om exploatering 

med Stockholmshem. Markanvisningen lämnades i december 2009 till Stockholmshem och i 

januari 2010 träffade parterna markanvisningsavtal. Det senare exploateringsavtalet fullföljer och 

ersätter markanvisningsavtalet. I exploateringsavtalet framkommer det att Stockholms stad vidtar 

                                                
34

 Datscha (2016-05-17) 
35

 Mäklarstatistik, (2016-05-17). 
36

 Bostadsrättsföreningen Björk & Plaza. 
37

 Bostadsrättsföreningen Sjöfallet, Kostnadskalkyl, 2015-01-21. 
38

 Exploateringsavtal mellan NCC & Stockholms stad, 2012-10-26. 
39

 SSM Fastigheter, (2016-05-18) 
40

 Datscha (2016-05-17) 
41

 Mäklarstatistik, (2016-05-17). 
42

 Stockholmshem, 2016. 
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sig och bekostar de åtgärder som krävs för att bilda en fastighet som Stockholmshem ska kunna 

nyttja. Efter att fastigheten har bildats träffas tomträttsavtal mellan Stockholms stad och 

Stockholmshem. Exploateringsavtalet anger vidare att i det slutgiltiga tomträttsavtalet skall 

bruttoarean och tomträttsavgälden baseras på uppgifterna från de handlingar som ligger till grund 

för det beviljade bygglovet.
43

 

 

Tomträtten uppläts för fastigheten Hornslandet 1 den första november 2014. Tomträttsavtalet 

anger att Stockholmshem som tomträttshavare årligen skall erlägga 1 777 900 kr i avgäld. Den 

totala utnyttjningsbara bruttoarean som Stockholmshem skall erlägga avgäld för är 17 709 kvm, 

varav 15 950 kvm är för bostäder, 1 360 kvm är för lokaler med livsmedel samt 399 kvm för 

övriga lokaler.  Avgälden är för bostäder 89,35 kr/kvm BTA.
44

 

 

Tomträttsavgälden för Hornslandet 1 är upplåten till, den av kommunalfullmäktige för 

Stockholms stad, fastställd nivå från 2004. Avgälden gäller i tio år från och med 2015-01-01. Om 

Stockholms stad vill reglera avgälden kan det ske efter den tioåriga perioden. Om kommunen går 

igenom med en reglering inträder ny avgäld 2025.
45

  

 

Normhyran för lägenheterna i Hornslandet 1 ligger på 2 270 kr/kvm/år. För en lägenhet med 3 

rum och kök på 77 kvm blir hyran 14 566 kr/månad. För lägenheter mindre än 77 kvm blir hyran 

högre och för större lägenheter lägre än 2 270 kr/kvm/år. Hyresnivån är presumerad i enlighet 55 

c § hyreslagen. Detta innebär att den är framförhandlad mellan en hyresgästorganisation och 

hyresvärden, Stockholmshem, till en nivå som överstiger bruksvärdeshyran. 15 år efter den första 

upplåtelsen av hyresrätt i fastigheten får hyresnivån omprövas mot bruksvärdessystemet. 

Stockholmshem har i sina kalkyler inte beaktat en eventuell höjning av tomträttsavgälden.
46

 

  

6.5 Wallenstam 

På fastigheten Stora sjöfallet 3 har Wallenstam byggt 121 lägenheter. Lägenheterna är från 1 rum 

och kök till 10 rum och kök. Fastigheten är upplåten med tomträtt. Wallenstam är tomträttshavare 

och erlägger årligen en avgäld om 830 500 kr.
47

 

 

I december 2009 lämnade Stockholms stad markanvisning till Wallenstam för upplåtelse av 

bostäder i Norra Djurgårdsstaden, etapp Norra 2. Markanvisningsavtalet träffades i januari 2010. 

Överenskommelse om exploatering träffades i oktober 2012. I exploateringsavtalet anges att 

området som avses i markanvisningen upplåtits med tomträtt till Wallenstam. För att göra 

Wallenstam till tomträttshavare träffades tomträttsavtal mellan Stockholms stad och Wallenstam. 

I exploateringsavtalet anges att avgälden skall bestämmas efter riktlinjerna för tomträttsavgälder 

som kommunalfullmäktige beslutat om och är gällande för tidpunkten då tomträttsavtalet tecknas. 

                                                
43

 Exploateringsavtal mellan Stockholms stad och AB Stockholmshem, 2012. 
44

 Tomträttsavtal mellan Stockholms stad och AB Stockholmshem, 2014. 
45

 Ibid. 
46

 Mailkonversation med AB Stockholmshem, 2016. 
47

 Datscha (2016-05-17). 
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I det slutliga tomträttsavtalet skall tomträttsavgälden baseras på den bruttoarea som anges i de 

ritningar för vilket bygglovet beviljats.
48

 

 

För fastigheten Stora Sjöfallet 3 träffades tomträttsavtal mellan Stockholms stad, genom 

exploateringsnämnden, och Wallenstam. Upplåtelsedagen anges vara 2014-10-01. Som 

tomträttshavare erläggs Wallenstam att betala en årlig avgäld om 830 500 kr. Den totala 

utnyttjningsbara arean på fastigheten anges vara 8 757 kvm, varav 8 498 kvm är för bostäder och 

259 kvm är för lokaler. Avgälden för bostäder är bestämd till 89,35 kr/kvm ljus BTA i enlighet 

med den av kommunalfullmäktige bestämd avgäld från 2004. För lokaler är avgälden 275 kr/kvm 

ljus BTA. Avgälden gäller i tio år och kan först vid 2024-10-01 regleras.
49

 

 

Hyrorna är presumerade för hyresrätterna på fastigheten Stora Sjöfallet 3. Wallenstam och 

hyresgästorganisationen har förhandlat fram en relativhyra på 2 295 kr/kvm/år för en lägenhet 

med 3 rum och kök på 77 kvadratmeter. Månadshyran för denna lägenhet är då 14 726 kr. 

Wallenstam har inte tagit höjd i sina kalkyler för ökade tomträttsavgälder.
50

 

 

6.6 Höjda tomträttsavgälder 
För Norra Djurgårdsstaden är avgäldsunderlaget i det nya förslaget fastställt till 6 300 kr/kvm 

BTA vilket motsvarar ett marknadspris på 21 000 kr/kvm BTA vid försäljning. De reglerade 

avgälderna blir då 205 kr/kvm BTA för den 10-åriga avgäldsperioden och 221 kr/kvm BTA för 

den 20-åriga. Avgälden för nyupplåtna tomträtter för samma område blir 283,50 kr/kvm BTA.
51

 

 

För projekten i Norra Djurgårdsstaden, etapp Norra 2 ligger tomträttsavgälden för bostäder på 

89,35 kr/kvm ljus BTA. Om exploateringskontorets förslag går igenom kan avgälden för den 10-

åriga avgäldsperioden höjas till 205 kr/kvm ljus BTA och avgälden för den 20-åriga 

avgäldsperioden till 221 kr/kvm ljus BTA. Om avgälden regleras för Stockholmshems och 

Wallenstams fastigheter ska avgäldsnivån även räknas upp med 2 procent för varje år från att det 

nya förslaget om avgälderna trätt i kraft. Enligt förslaget ska de nya avgälderna börja gälla från 

och med 2018-01-01. För fastigheterna i Norra 2 innebär det att om avgälderna regleras efter den 

första perioden (2015-2025) ska den nya avgälden indexeras med 2 procent per år, i sex år, fram 

till 2025.
52

 

 

6.7 Stockholmshems avgäld 
I dagsläget betalar Stockholmshem totalt 1 425 132,50 kr (89,35 kr/kvm ljus BTA * 15 950 kvm) 

i avgäld för bostadsarean på fastigheten Hornslandet 1. Om avgälden regleras upp till den 10-

åriga avgäldsperiodens avgäld på 205 kr/kvm efter den första avgäldsperioden, som är 10 år, kan 

                                                
48

 Exploateringsavtal mellan Stockholms stad och Wallenstam AB fastighets AB 39, 2012. 
49

 Tomträttsavtal mellan Stockholms stad och Wallenstam fastighets AB 39, 2014. 
50

 Mailkonversation med Wallenstam, 2016. 
51

 Exploateringskontorets tjänsteutlåtande, Tomträttsavgälder för flerbostadshus, 2016. Bilaga 2 
52

 Exploateringskontorets tjänsteutlåtande, Tomträttsavgälder för flerbostadshus, 2016. 
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Stockholmshem från 2025 få betala 230,86 (205 * 1,02^6) kr/kvm ljus BTA vilket totalt skulle 

bli 3 682 269,57 (15 950 * 230,86) kr per år. Om avgälden skulle höjas till avgälden för den 20-

åriga avgäldsperioden på 221 kr/kvm för fastigheten skulle Stockholmshem behöva betala           

3 969 666,22 kr ((221 * 1,02^6) * 15 950) per år. 

 

6.8 Wallenstams avgäld 
För Wallenstam gäller samma princip. Avgälden för bostäder är 89,35 kr/kvm för fastigheten 

Stora Sjöfallet 3. För bostadsarean om 8 498 kvm blir det årliga beloppet som ska betalas   

759 636,22 kr (89,35 * 8 498) i dagsläget. Om avgälden skulle höjas i enlighet med den 10-åriga 

avgäldsperioden till 205 kr/kvm och indexeras med 2 procent fram till 2025 skulle Wallenstam 

årligen få betala 1 961 876.29 kr (8 498 * 230,86) för bostadsarean. Regleras avgälden upp till 

den 20-åriga periodens avgäld på 221 kr/kvm och indexeras med 2 procent per år till 2025 skulle 

beloppet bli 2 114 998,34 kr (8 498 * (221 * 1,02^6). 
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7. Slutsatser 
 

7.1 Skillnader i prissättning 
Metodiken kring prissättningen av mark för bostäder i Stockholm, beroende på upplåtelseform, 

kan skilja sig ganska kraftigt. Upplåts marken med tomträtt används inte “marknadspriset” på 

samma sätt som om exploatören hade köpt marken. Om exploatören köper marken av kommunen 

måste exploatören, enligt lag, köpa för marknadspris. I dessa fall kan staden använda alla fyra 

olika alternativ för markanvisning. I de fall staden istället upplåter marken på tomträtt fastställs 

tomträttsavgälden av Stockholms stad och något förfarande för anbud på pris kan därför inte 

användas. I tomträttsfallet kan exploatören enbart konkurrera med sina visioner och förslag på 

hur man vill utforma sitt projekt och inte pris. Priset, det vill säga tomträttsavgälden, är redan 

fastställd av staden. Avgäldsunderlaget, som används för att räkna fram tomträttsavgälden, ska ju 

spegla markens värde och en skälig ränta för detta värde. För att undvika en mycket kraftig 

höjning av befintliga avgälder då markpriserna i Stockholms stad är så pass höga har staden valt 

att basera avgäldsunderlaget på endast 30 procent av de bedömda markvärdenivåerna. Vidare har 

staden valt att sänka avgäldsräntan för nyupplåtelser från 5,25 procent till 4,5 procent. Detta har 

staden gjort för att för att stimulera nyproduktion av hyresrätter.  

 

Tomträtten ger staden ett handlingsutrymme att påverka det pris, i form av tomträttsavgäld, som 

en exploatör ska betala. I de fall en exploatör köper marken är kommunen skyldig att sälja denna 

till marknadspris och det ges lite utrymme att påverka priset. Som vi skrivit ovan ska ju också 

tomträttsavgälden grunda sig i värdet för marken. Hur stor del av detta markvärde som sedan ska 

ligga till grund för avgäldsunderlaget verkar dock kunnas ge utrymme för tolkning. I 

exploateringskontorets förslag har de valt att avgäldsunderlaget ska grunda sig på endast 30 

procent av bedömt marknadsvärde. Exploateringskontoret har också valt att sänka avgäldsräntan 

för nyupplåtelse från 5,25 till 4,5 procent med motivet att stimulera produktion av hyresrätter. 

Detta, anser vi, är en form av passiv subvention från stadens sida för att producera fler 

hyresrätter.  

 

7.2 Skillnader i upplåtelse 
Så som stadens markanvisningspolicy är utformad kan mark för hyresrättslägenheter säljas till 

marknadspris eller upplåtas med tomträtt. Då priset för bostadsrätter den senaste tiden har stigit 

kraftigt kan en exploatör som vill bygga hyresrätter få svårt konkurrera med en exploatör som vill 

bygga bostadsrätter. Detta förklaras, utifrån vår undersökning, med att priset för bostadsrätter har 

stigit mycket mer än bostadshyrorna den senaste tiden. Hyror för bostäder sätts utifrån 

bruksvärdeprincipen och förhandlas fram av berörda parter och kan inte sättas utifrån marknaden. 

Priset på mark sätts däremot av en öppen marknad och där konkurrerar hyresrättsprojekt med 

bostadsrättsprojekt. 
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Att upplåta mark med tomträtt har därför blivit en möjlighet för staden att se till att hyresrätter 

också byggs. I och med att det, i princip, endast upplåts tomträtter för hyreslägenheter behöver 

inte dessa projekt i samma utsträckning konkurrera med bostadsrätter i fråga om mark. 

 

7.3 Egna åsikter och reflektioner över nuvarande system 
Med bakgrund av hur systemet kring hyressättning och priset på mark i Stockholm ser ut idag 

tycker vi även att det bör föras en diskussion kring varför det ska byggas hyresrätter i sådana här 

centrala lägen i Stockholm. Ett argument för att det ska byggas hyresrätter i sådana här lägen är 

ofta att det ska motverka segregation och få positiva socioekonomiska effekter. I ett projekt som 

Norra Djurgårdsstaden, Norra 2 har vi svårt att tro att så är fallet. Bostadshyrorna i projektet är 

tämligen höga och vi har svårt att tro att personer med lägre inkomster kommer att ha 

förutsättningar att hyra någon av dessa lägenheter. Därför tycker vi att det bör föras en debatt 

kring varför staden ska upplåta hyresrättsprojekt på tomträtt, som är mer eller mindre 

subventionerade enligt vår åsikt, när hyrorna ändå blir så pass höga och de socioekonomiska 

effekterna uteblir. 

 

Två aspekter direkt kopplade till markupplåtelsen som kan skapa viss osäkerhet för 

hyreshusprojekt är minskade hyresintäkter och ökade fastighetskostnader genom omprövad 

hyresnivå respektive höjda tomträttsavgälder. Som nämnt ovan kan de presumerade hyrorna som 

gäller i 15 år efter inflyttning prövas mot bruksvärdessystemet. Här vilar en risk att hyresnivån 

sänks för hyresrätterna i projekten. Skulle hyresintäkterna minska kan driftnettot och 

direktavkastningen påverkas negativt om inte hyresvärden kompenserar genom att minska 

kostnader. Skulle hyrorna för projekten prövas mot bruksvärdessystemet är det möjligt att nivån 

sänks men med hur mycket är svårt att veta exakt. Troligtvis kommer hyrorna förbli höga men 

något lägre än de presumerade då bruksvärdessystemet jämför med likvärdiga lägenheter i 

närområdet, om de omprövas. Anledningen till att hyrorna skulle förbli höga är att många 

bostäder i Norra Djurgårdsstaden är nyproducerade, håller hög standard och belägna i ett 

attraktivt område, vilket ger ett högt bruksvärde. Eftersom hyresrätterna i projekten är byggda på 

mark upplåten med tomträtt måste hyresvärden, som är tomträttshavaren, årligen betala 

tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden är en fastighetskostnad som kan påverka hyreshusens 

driftnetton. Skulle Exploateringskontorets förslag om ändring av avgälder gå igenom och 

Stockholms stad väljer att reglera avgälderna för projekten i Norra 2 efter den första 

avgäldsperioden skulle projektens respektive fastighetskostnader öka vilket kan påverka 

fastigheternas driftnetton.  

 

Vår allmänna åsikt angående en eventuell höjning av avgälderna är att det skulle kunna innebära 

en risk att hyreshusprojekt blir mindre attraktiva att genomföra vilket kan innebära att 

produktionstakten kan minska. Detta, på grund av att hyreshusprojekten blir mindre lönsamma 

om driftnetton i kalkylerna blir sämre. En avgäldshöjning för mark i centrala stadsdelar tror vi 

skulle kunna bli kontraproduktivt för nyproduktionen av billiga hyresrätter i dessa områden.  
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Detta på grund av att hyresrätterna som produceras där måste byggas med sådan hög standard att 

bruksvärdet och de presumerade hyrorna för att projektkalkylerna ska gå ihop. De höga hyrorna 

innebär som följd att de enda som har råd att hyra där troligtvis även skulle ha haft råd med en 

bostadsrätt. Hyresrätterna som produceras i Norra Djurgårdsstaden och hyrs ut till höga hyror är 

inte en långsiktig del av lösningen på den bostadsbrist som råder idag. 

 

Vi tycker att det finns anledning att ifrågasätta det faktum att staden upplåter mark med tomträtt i 

sådana områden där det är uppenbart att markanvisningspolicyns mål med att skapa “bostäder till 

rimliga” kostnader inte uppnås. Stockholms stads nuvarande markanvisningspolicy är ny för i år 

och användes alltså inte vid tiden för markanvisningen för Norra 2 men vi tycker att detta projekt 

är ett exempel på att markanvisningens mål kan vara svåra att uppnå i dessa centrala lägen. 

 

7.4 Rekommendationer 
Något som har diskuterats på senare tid är huruvida presumtionshyrorna ska fortsätta att löpa 

även efter det att presumtionstiden har gått ut efter 15 år. Detta är något som vi tror skulle vara 

bra, åtminstone för sådana här centrala lägen. Om exploatörer som vill bygga hyresrätter vet vilka 

hyror som de kan ta ut även efter 15 år skapar det en säkerhet i kalkylerna. Det är också möjligt 

att hyresrättsprojekt skulle kunna konkurrera mer om mark i sådana lägen där staden vill sälja 

marken och inte upplåta på tomträtt, om hyresvärdarna vet vilken hyra dem kan ta efter 

presumtionstidens slut. 

 

Något som vi även tror skulle kunna gynna produktionen av hyresrätter är om kommunen kunde 

reglera upplåtelseformen i detaljplanen. Genom att hyresrättsprojekt är bakbundna av den 

reglerade hyran är det inte möjligt att konkurrera med bostadsrättsprojekt. Om staden kunde 

reglera upplåtelseformen i detaljplanen skulle det innebära att hyresrättsprojekt endast 

konkurrerar med andra hyresrättsprojekt om mark. Stockholms stad skulle på detta sätt inte 

behöva upplåta marken med tomträtt då prisnivån på marken skulle anpassa sig till 

hyresprojektens betalningsvilja. Staden kan också genom detta bestämma exakt var och hur 

mycket av en viss upplåtelseform det ska byggas. Genom dagens system beslutar staden i princip 

redan vilka upplåtelseformer som ska byggas genom själva markanvisningen. Byggherren är 

dock inte bunden genom markanvisningsavtalet att upplåta med en viss upplåtelseform. 

Byggherren har dock ett intresse av att göra detta om denne vill vara på god fot med kommunen i 

framtiden. Om kommunen kunde reglera upplåtelseform i detaljplanen behöver inte heller staden 

oroa sig över att en byggherre ombildar projektet till bostadsrätter då det skulle strida mot planen 

och inte kunna genomföras. Vi tror också att detta skulle leda till en bättre konkurrens mellan 

byggherrar som vill bygga hyresrätter då dem kan konkurrera med pris och inte bara utförandet. 
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