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Abstract 
When granted a title deed after the purchase of property, the stamp duty is based on the 

highest number of the purchase price and the tax assessment value from the previous 

year. If there is no tax assessment value, the comparison requires a value certificate, 

according to the stamp duty law. The value certificate shall be issued by an expert and 

show the market value of the property at the time of the purchase. The ambition of this 

report is to chart the value certificates, which have been unexplored until now.  

The material in this report consists of over 500 value certificates from files of the 

registration authority, and a survey to obtain an understanding of some valuator’s 

opinion on the subject. The result shows that the ordinary value certificate is short; the 

value is accounted for in a general wording, saying that the value of the property does 

not exceed the purchase price. When an exact number is presented, it is often equal to 

the purchase price. 

The value certificates often declare a market value, or “the value of the property” in 

short. It is difficult to tell what is meant by “the value of the property” since the 

valuation is not presented in most cases.  

The most frequently occurring fault of the value certificates is that the expertise of the 

issuer is not apparent. Another common fault is that the appraisal date is too distant in 

comparison to the time of the purchase. Even so, most value certificates are without 

fault when compared to the criteria stipulated by the registration authority or the law. 
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Sammanfattning 
Vid beviljande av lagfart efter fastighetsköp beräknas stämpelskatt på det högsta 

beloppet av köpeskilling och taxeringsvärde från föregående år. Om aktuellt 

taxeringsvärde saknas ska jämförelsen istället, enligt 9 § i lagen om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter, ske med ett intygat värde. Detta värdeintyg ska vara utfärdat 

av en sakkunnig och ange fastighetens marknadsvärde vid tidpunkten för 

köpehandlingens upprättande. 

Ambitionen med detta examensarbete är att kartlägga värdeintygen som hittills varit 

outforskade. Hur värdeintygen i praktiken är uppbyggda och hur väl de lever upp till 

de krav som ställs av inskrivningsmyndigheten och i lag analyseras utifrån tre 

beståndsdelar: att upprättaren är sakkunnig, att värdetidpunkten är vid förvärvstid-

punkten, samt vilken typ av jämförelsevärde som är angivet för egendomen. 

Underlaget utgörs av över 500 värdeintyg från inskrivningsmyndighetens akter, vilka 

sedan har sammanställts i en Excellista. Resultatet visar att det typiska intyget ofta är 

kortfattat; värdet redovisas i form av ett generellt utlåtande om att fastighetens värde 

understiger köpeskillingen, och i de fall ett exakt värde intygas är beloppet ofta lika 

med köpeskillingen. Totalt 84 procent av lagfartsansökningarna där värdeintyg använts 

resulterar i att stämpelskatt utgår på köpeskillingen. Mäklare är den vanligaste 

upprättaren och påträffas i omkring 52 procent av de inventerade handlingarna, men 

även banker och fastighetskonsulter är flitiga intygsgivare. 

Värdeintygen intygar allt som oftast ett marknadsvärde, eller bara “fastighetens värde”. 

Då värderingsarbetet i vanliga fall inte redovisas går det inte att urskilja vad som avses 

med “fastighetens värde” – ifall det betyder marknadsvärde, tilltänkt taxeringsvärde, 

eller något annat värde. Det finns indikationer i resultatet att det råder en förvirring 

kring om det är marknadsvärde eller tilltänkt taxeringsvärde som ska intygas.  

Den vanligaste bristen i värdeintyget är att upprättarens sakkunnighet inte framgår på 

grund av att yrkestitel antingen saknas, eller att denne inte uppenbart är kunnig inom 

fastighetsvärdering. En annan brist som ofta har påträffats är att värdetidpunkten är för 

avlägsen i förhållande till förvärvstidpunkten. Många värdeintyg är dock utan väsentlig 

brist i förhållande till de krav som ställs i lag eller av inskrivningsmyndigheten.  

För att få in fastighetsvärderarnas syn på ämnet har även en enkät till, framför allt, 

Samhällsbyggarnas auktoriserade värderare skickats ut. 73 svar inkom. Enkätsvaren 

ger en bild av att underprisöverlåtelser förekommer i vilka värdeintyg medvetet intygar 

att låga köpeskillingar varit marknadsmässiga. Samtidigt berättas det att det i tidigt 

skede finns förväntningar på att intygat värde ska understiga köpeskillingen, och flera 

av enkätsvararna har dessutom erfarenhet av att kunden i efterhand klagat på att intygat 

värde varit för högt.  
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Förord 
Detta arbete är vår sista insats på civilingenjörsutbildningen i lantmäteri vid Lunds 

tekniska högskola.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Fredrik Warnquist som vi fick idén till 

exjobbet av och som har gett oss inspiration till ämnet och lotsat oss genom hela 

processen. Tack till Per Andersson, Jonas Bengtsson och Henrik Franzén på 

Lantmäteriet som tillhandahållit tillgång till system och varit behjälpliga vid frågor, 

utan vilka detta arbete inte hade varit möjligt. Vi vill också tacka alla andra som har 

engagerat sig i vårt arbete genom att tycka till, svara på frågor, och bidra med sina 

erfarenheter. 

Utöver att rikta våra tack till personer vill vi också säga att resan från augusti 2014 till 

maj 2019 har varit fantastiskt rolig och Lund har visat sig från sin bästa sida.  
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Författningar och förkortningar 

FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 

SL 
Lag (1984:404) om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter 

FTL Fastighetstaxeringslag (1979:1152) 

JB Jordabalk (1970:994) 

Prop. Propostion från regeringen 

SOU Statens offentliga utredningar 

IM Inskrivningsmyndigheten  

Ordlista 
Kompletteringsärende Ett ärende hos IM där en komplettering i ett 

föregående ärende har begärts in för att handlingar 

saknats. 

Sakkunnig Person som är speciellt kunnig inom ett område. 

Aktör En juridisk eller fysisk person som är aktiv inom ett 

verksamhetsområde, exempelvis ett företag eller en 

kommun. 

Yrkes- eller utbildningstitel Den underskrift som upprättaren av ett intyg har 

skrivit under med, exempelvis ”Mäklare” eller 

”Civilingenjör”. 

Yrkes- och utbildningsgrupp Yrkes- eller utbildningstitlar indelade där titlar med 

liknande inriktning och verksamhetsområde delats in 

i samma grupp. 

Signatursdatum Datumet ovanför signaturen i ett intyg, alternativt 

datummärkningen på handlingen. 

Värdetidpunkt Tidpunkten då egendomen har ett visst värde. 

Värderingstidpunkt Tidpunkten för då värderingsarbetet utförs. 

Generellt värde 
Värde uttryckt i ord som ett förhållande till en annan 

siffra. 

Exakt värde Värde uttryckt med ett exakt belopp. 

  



”Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen” 

12 

 

 

  



”Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen” 

13 

 

Innehållsförteckning 

INTRODUKTION 
1 Inledning .................................................................................................................. 17 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................... 17 

1.2 Syfte .................................................................................................................. 18 

1.3 Frågeställningar ................................................................................................. 18 

1.4 Metod ................................................................................................................ 18 

1.5 Avgränsningar ................................................................................................... 20 

TEORI 

2 En tillbakablick på stämpelskatten ........................................................................... 21 
2.1 Stämpelskattens uppkomst ................................................................................ 21 

2.2 Dagens stämpelskattelag ................................................................................... 21 

3 Fastighetsöverlåtelser ............................................................................................... 22 
3.1 Fastighetsbegreppet ........................................................................................... 22 

3.2 Fastighetsköp .................................................................................................... 22 

3.3 Byte ................................................................................................................... 23 

3.4 Gåva .................................................................................................................. 23 

3.5 Marköverlåtelse genom fastighetsbildning ....................................................... 23 

3.6 Fastighetspaketering.......................................................................................... 24 

4 Lagfart ...................................................................................................................... 25 
4.1 Inskrivningsmyndigheten .................................................................................. 25 

4.2 Lagfartsansökan ................................................................................................ 25 

4.3 Skyldighet att söka lagfart................................................................................. 25 

4.4 Vilande lagfart .................................................................................................. 26 

4.5 Inskrivningsdag ................................................................................................. 26 

5 Fastighetstaxering .................................................................................................... 27 
5.1 Skatteverket ....................................................................................................... 27 

5.2 Taxeringsvärde .................................................................................................. 27 

5.3 Cykel för fastighetstaxering .............................................................................. 29 

6 Stämpelskatt ............................................................................................................. 31 
6.1Stämpelskatteplikt .............................................................................................. 31 

6.2 Gränsdragning mellan köp och gåva ................................................................. 31 

6.3 Undantag från stämpelskatteplikt ...................................................................... 31 

6.4 Stämpelskattens skattesats ................................................................................ 32 



”Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen” 

14 

 

6.5 Beräkning av stämpelskatt ................................................................................ 33 

7 Värdeintyg ................................................................................................................ 35 
7.1 Fastighet utan taxeringsvärde ............................................................................ 35 

7.2 Oriktigt taxeringsvärde ..................................................................................... 36 

7.3 Värdeintygets beståndsdelar ............................................................................. 37 

8 Fastighetsvärdering .................................................................................................. 39 
8.1 Olika typer av värden ........................................................................................ 39 

8.2 Värdeteori ......................................................................................................... 39 

8.3 Fastighetsvärderare ........................................................................................... 41 

9 SOU 2017:27 - Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet ............... 43 

RESULTAT 

10 Tre typiska värdeintyg ........................................................................................... 45 
10.1 Utförligt värdeintyg......................................................................................... 46 

10.2 Måttligt värdeintyg .......................................................................................... 48 

10.3 Avskalat värdeintyg ........................................................................................ 50 

11 Kartläggningen av värdeintyg ................................................................................ 52 
11.1 Materialet ........................................................................................................ 52 

11.2 Fångestyp ........................................................................................................ 54 

11.3 Olika fastighetstyper ....................................................................................... 54 

11.4 Intyg av sakkunnig .......................................................................................... 55 

11.5 Tidpunkt .......................................................................................................... 60 

11.6 Egendomens värde .......................................................................................... 63 

11.7 Parter i överlåtelsen ......................................................................................... 67 

11.8 Taxeringsvärde ................................................................................................ 68 

11.9 Särskilda iakttagelser ...................................................................................... 69 

12 Enkät om värdeintyg .............................................................................................. 70 
12.1 Kostnad ........................................................................................................... 70 

12.2 Metod .............................................................................................................. 70 

12.3 Värderare berättar ........................................................................................... 72 

 

 

 

 



”Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen” 

15 

 

ANALYS OCH DISKUSSION 

13 Reflektioner ............................................................................................................ 75 
13.1 Intyg av sakkunnig .......................................................................................... 75 

13.2 Värdetidpunkt vid upprättandet av förvärvshandling ..................................... 79 

13.3 Egendomens värde .......................................................................................... 81 

13.4 Övriga slutsatser från enkäten ......................................................................... 84 

13.5 Konsekvenser av SOU 2017:27 ...................................................................... 84 

13.6 Inskrivningsmyndighetens roll ........................................................................ 85 

13.7 Kontentan av resultatet .................................................................................... 87 

REFERENSER 

14 Källor ..................................................................................................................... 88 
14.1 Litteratur ......................................................................................................... 88 

14.2 Elektroniska källor .......................................................................................... 88 

14.3 Offentligt tryck ................................................................................................ 90 

14.4 Rättsfall ........................................................................................................... 90 

15 Bilagor.................................................................................................................... 91 
15.1 Bilaga 1 – Tolkning av Exceldokumentet ....................................................... 91 

15.2 Bilaga 2 – Enkätfrågor .................................................................................... 95 

15.3 Bilaga 3 – Ärendenummer inventerade i datamaterialet ................................. 98 

 

 

 

 

 

  



”Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen” 

16 

 

  



”Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen” 

17 

 

1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under 2017 beviljades nästan 140 000 lagfarter runt om i landet, och bakom dessa 

överlåtelser finns köpeskillingar för totalt 313 452 342 000 kronor. Ett högt belopp, 

som dessutom är det högsta genom tiderna.1 

Vid ansökan om lagfart för en fastighet betalas utöver en administrativ fast avgift även 

stämpelskatt. I många lagfartsärenden har stämpelskatten beräknats utifrån 

köpeskillingens storlek, ibland utifrån fastighetens taxeringsvärde – men, i vissa fall, 

utifrån ett så kallat värdeintyg. Värdeintyget är ett verktyg för att hantera 

stämpelskatteberäkningar för fastigheter utan taxeringsvärden, men trots dess viktiga 

funktion är värdeintygen tämligen outforskade. Samtidigt finns det i SOU 2017:27 om 

“Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet” förslag på att bredda 

omfattningen av stämpelskattepliktiga förvärv på ett sätt som skulle öka behovet av 

värdeintyg.  

Några baskriterier för värdeintyg återfinns i lag (1984:404) om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter, och vidare instruktioner för hur de ska tolkas beskrivs i IM:s 

handbok. Även om mycket är reglerat finns det tolkningsmån när det kommer till vissa 

frågor, vilket gör den praktiska tillämpningen intressant. Samtidigt har de inskickade 

värdeintygen aldrig granskats, så vitt författarna känner till. Genom att kartlägga de 

godkända värdeintygen går det att fylla i en del luckor avseende hur värdeintygens 

beståndsdelar tolkas i praktiken. 

I och med värdeintygens låga profil saknas exempelvis sammanställningar på vilka som 

utfärdar dem och hur de typiskt ser ut. Därmed finns det inte heller underlag för att 

utvärdera de nuvarande reglerna och rutinerna knutna till värdeintyg vid 

lagfartsansökningar. Om det finns en avsikt att utöka de förvärv som omfattas av 

stämpelskatteplikt torde det vara av intresse att bedöma de nu gällande instrument som 

ligger till grund för stämpelskatteberäkningen. 

Examensarbetet har genomförts med stöttning från IM som ansvarar för lagfarter och 

stämpelskatt. Genom att hämta ut handlingar från IM:s akter har det varit möjligt att 

skapa ett datamaterial av informationen som finns i godkända värdeintyg. 

Datamaterialet ligger sedan till grund för examensarbetets diskussion och analys. 

  

                                                      
1 Statistiska centralbyrån. Fastighetsprisstatistik 2017. 
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1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att kartlägga värdeintygen som används vid bestämmandet av 

stämpelskatt i samband med lagfartsansökningar, samt bedöma värdeintygens 

uppbyggnad och utformning i relation till den lagstiftning som finns inom ämnet. En 

ambition är att upptäcka och identifiera återkommande mönster för att klargöra hur 

värdeintyg används i praktiken.  

1.3 Frågeställningar 
Det finns många aspekter att titta på när det kommer till värdeintyg, men detta 

examensarbete har lagt fokus på följande frågeställningar: 

• Vad ska ett värdeintyg innehålla enligt lag och enligt IM? 

• Vilka aktörer utfärdar värdeintyg? 

• Hur är ett värdeintyg uppbyggt och finns några mönster? 

• Hur väl uppfyller de godkända värdeintygen kraven enligt lag och IM? 

1.4 Metod 
Arbetet i detta examensarbete har utgått från både empiri och teori. Den teoretiska delen 

har till uppgift att ge förutsättningar för att tolka och förstå den empiriska delen som i 

sin tur ska spegla verkligheten. 

Teorin behandlar lagstiftningen kring fastighetsöverlåtelser, lagfart, fastighetstaxering, 

stämpelskatt samt fastighetsvärdering, men redogör även för relevant historia och 

pågående utredningar. Den empiriska delen består av en stor mängd värdeintyg, och är 

av betydande vikt för detta examensarbete.  

Den teoretiska och den empiriska delen har tagits fram parallellt under arbetets gång. 

Rapportens sista del knyter samman de två delarna genom att diskutera och analysera 

resultatet utifrån de teoretiska avsnitten. 
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1.4.1 Datamaterialet 

Kärnan i detta examensarbete är 3 300 värdeintyg. Dessa har hämtats genom att 

Lantmäteriet sökte ut samtliga akter i kategorin ”Kompletteringsärenden, Skatt & 

Avgift” från år 2017 ur det organisationsinterna systemet Qlik. 

”Kompletteringsärende” innebär att stämpelskatten inte kunde fastställas i det 

ursprungliga lagfartsärendet, utan den sökande ombads att komplettera med någon 

uppgift som saknades för beslutet. I och med detta skapades ett nytt ärende, ett 

kompletteringsärende, där beslutet om stämpelskatt sedan togs när det kompletterande 

materialet skickats in. Anledningen till att bara kompletteringsärenden har undersökts 

är strikt teknisk, då dessa var sökbara i databasen. Normala lagfartsärenden med 

värdeintyg utan behov av komplettering var ej sökbara då dessa inte går att urskilja från 

andra typer av inskrivningsärenden.  

Från Qlik skapades en kronologisk lista innehållande bland annat ärendenummer och 

uttaget belopp stämpelskatt. Listan randomiserades för att inte lastas av tendenser över 

tid. Av de 3 300 tillgängliga ärendena inventerades 600 stycken, varav 519 innehöll 

värdeintyg och var relevanta för examensarbetet. 

Utifrån de i listan angivna ärendenumren gick det att gå in i inskrivningsakter via 

Lantmäteriets system SFÄR som är tillgängligt för allmänheten på Lantmäteriets 

kontor via den så kallade ”Allmänhetens terminal”. I akterna återfinns alla för ärendet 

relevanta handlingar, inklusive värdeintyg. Den ursprungliga fångeshandlingen som 

legat till grund för lagfartsansökan gick att söka upp genom att gå in i ett lagfartsärende 

som länkats samman med ”värdeintygsärendet”.  

Både värdeintyg och fångeshandling skrevs ut och på förhand bestämda uppgifter 

översattes till enhetliga formuleringar och fördes in i en Excellista. Hur Excellistan har 

tolkats går att se i Bilaga 1. Från Excellistan har statistik tagits fram, vilken ligger till 

grund för den analys och de slutsatser som förs i examensarbetets senare delar. 

För att få en uppskattning av hur många värdeintyg som föll bort på grund av 

begräsningen av tillgängliga ärenden gjordes ett stickprov. Ett datum valdes ut och 

samtliga lagfartsärenden som beslutades den dagen på fyra av IM:s sju kontor 

kontrollerades. För resterande tre kontor valdes ett datum ett halvår senare, och 

samtliga lagfartärenden den dagen behandlades. Totalt 827 lagfartsärenden 

undersöktes. Av dessa innehöll 17 stycken värdeintyg som godkändes av IM medan 

2 stycken underkändes. 16 ansökningar saknade värdeintyg helt och hållet när det 

erfordrades. Sammanfattningsvis betyder det att 17 lagfartsärenden innehållande 

värdeintyg aldrig blev kompletteringsärenden, medan 18 stycken blev det. Det innebär 

att utifrån stickprovet skulle knappt hälften av värdeintygen vara dolda i den utsökning 

av ärenden som ligger till grund för inventeringen till datamaterialet.  
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1.4.2 Litteratur och handböcker 

För att redogöra för den lagstiftning som finns kring fastighetsförvärv, lagfart, 

fastighetstaxering, och stämpelskatt har lagtexten framförallt i JB, FTL och SL 

studerats. I de fall som en djupare beskrivning av rättsläget varit påkallad har dessutom 

lagkommentarer, förarbeten och akademisk litteratur på ämnet hjälpt till att utveckla 

lagtexten.  

En viktig hjälp för att förstå IM:s syn på värdeintyg har varit den handbok som 

Lantmäteriet skrivit om inskrivningsverksamheten. Tack vare handboken har det varit 

möjligt att förstå handläggningen av värdeintyg och förklara sambandet mellan lagtext 

och det utfall som analysen av godkända värdeintyg resulterade i. 

1.4.3 Enkät 

Värdeintygen i sig erbjuder inte någon bild av hur branschen arbetar med eller ser på 

värdeintyg. För att få en inblick i branschens erfarenheter av värdeintyg skickades en 

enkät ut till Samhällsbyggarnas auktoriserade värderare och utvalda fastighetsvärderare 

på Lantmäteriet. Dessa gavs sedan fri möjlighet att vidarebefordra enkäten till personer 

som upprättar värdeintyg, men i vilken omfattning detta har skett är svårt att säga. 

Enkäten, som återfinns i sin helhet i Bilaga 2, består av tio frågor med olika 

svarsformer, samt en möjlighet att lämna övriga kommentarer angående värdeintyg.  

Enkätens resultat presenteras genom en återberättande sammanfattning då 

omfattningen har gjort det svårt att redovisa samtliga svar, samt faktumet att svaren är 

anonyma. Enkätsvaren har använts för att berika författarnas perspektiv och möjliggöra 

en bredare analys av resultatet. 

1.5 Avgränsningar 
Arbetets omfattning har anpassats utifrån den givna tiden och det innebär att vissa 

intressanta trådar har fått lämnas till framtida utforskning. Resultatet presenterar ett 

överskådligt nuläge för värdeintyg i praktiken, och en del frågor berörs bara kortfattat. 

Fokus har legat på de i avsnitt 1.3 listade frågeställningarna.  

Värdeintyg som berör industritillbehör enligt 9 § 3 st SL har inte behandlats i detta 

arbete då de inte liknar värdeintygen enligt 9 § 2 st SL i utformning eller användning. 

Ärendena som ligger till grund för material är de ärenden som det fattades beslut i under 

2017, vilket betyder att underlaget är avgränsat i tid. Däremot så finns det ingen 

geografisk avgränsning, utan lagfartsansökningarna kommer från hela landet. 
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2 En tillbakablick på stämpelskatten 
2.1 Stämpelskattens uppkomst  
Stämpelskatten har sin historia att tacka för sitt namn, och den historian börjar på 1600-

talet. När ett skattepliktigt förvärv ägt rum, skulle förvärvaren inhandla ett frimärke 

som sedan sattes på lagfartshandlingen, varefter frimärket stämplades. Kostnaden för 

att erhålla ett sådant frimärke motsvarade den aktuella skatten som skulle betalas, och 

stämpeln på frimärket var en kvittering på att skatten var betald.2  

Syftet med att introducera stämpelskatt var att på ett enkelt vis skapa en inkomst till 

staten, genom att i utbyte ge en typ av officiellt erkännande av de stämplade 

dokumenten. Stämpelskatten omfattade förr fler typer av rättshandlingar än dagens 

skatt som är begränsad till fastighetsrelaterade företeelser. Arv och gåvor, obligationer, 

utländska skuldebrev, nyemitterade aktier, lotter, ordnar och burskap, tillhör de 

handlingar som tidigare varit förenade med stämpelskatt.3  

2.2 Dagens stämpelskattelag  
I modern tid har stämpelskattelagstiftningen genomgått flera förändringar. År 1914 

introducerades Kungl. Maj:t förordning (1914:283) angående stämpelskatteavgifter, 

vilken 50 år senare blev ersatt av Kungl. Maj:ts stämpelskatteförordning (1964:308). I 

1964 års stämpelskattelag var beslutsrätten angående stämpelskatt delad mellan 

inskrivningsmyndigheterna och Riksskatteverket, där den senare exempelvis svarade 

för stämpelskatt vid emission av aktier.4  

Den 1 juli 1984 trädde den nu gällande lag (1984:404) om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter ikraft. I samband med detta avskaffades stämpelskatten på 

aktier.5 Lagen har efter sitt införande genomgått flera förändringar, bland annat 

befriades förvärv av skepp från stämpelskatteplikt 1993,6 men utifrån ett 

fastighetscentrerat perspektiv var förändringarna som gjordes 2010 rörande 

skattesatsen av större intresse. Stämpelskatten hade länge varit jämn på antingen 

1,5 eller 3 procent, beroende på förvärvarens typ av person, vilket hade föranlett att de 

i litteraturen kallades ”enkel” respektive ”dubbel” skattesats. Som en åtgärd för att 

finansiera upphävandet av revisionsplikten 2010 höjdes den ”dubbla” skattesatsen till 

4,25 procent, och var därmed, de jure, inte längre dubbel.7  

                                                      
2 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 1. 
3 Kågerman och Lohmander. Stämpelskattelagen. En kommentar, s. 15. 
4 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 1. 
5 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 2. 
6 Kågerman och Lohmander. Stämpelskattelagen. En kommentar, s. 16. 
7 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 68-69. 
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3 Fastighetsöverlåtelser 
3.1 Fastighetsbegreppet 
Vad en fastighet är kan uttolkas med hjälp av lagen. JB:s första paragraf inleds med 

orden ”fast egendom är jord”, och utvecklar vidare att denna fasta egendom är indelad 

i fastigheter. I 19 kap. 1 § FBL listas vilka objekt som ska registreras som fastigheter i 

fastighetsregistret. Med härledning därur kan en fastighet beskrivas som fast egendom 

som i fastighetsregistret är redovisad som fastighet.8  

Utöver jord, består den fasta egendomen av en rad tillbehör som hör till fastigheten. 

Byggnader och växter, med flera, kategoriseras som allmänna fastighetstillbehör, och 

till själva byggnaderna hör särskilda byggnadstillbehör.9 En tredje kategori av tillbehör 

till en fastighet är industritillbehören, som är avgränsade till fastigheter avsedda för 

industriell verksamhet.10  

I basfallet ingår både jord och tillbehör vid en överlåtelse av en fastighet. Det finns 

möjlighet att i samband med ett fastighetsköp avtala om vilka tillbehör som ska ingå 

överlåtelsen och inte, men om några sådana överenskommelser inte träffas innefattar 

överlåtelsen fastigheten inklusive dess tillbehör.11 

3.2 Fastighetsköp 
Köp av fast egendom skiljer sig från lös egendom i flera avseenden, varför köp av fast 

egendom har erhållit egna bestämmelser i 4 kap. JB.12 I 4 kap. 1 § JB redovisas de 

formkrav som ställs vid köp av fast egendom. För att ett köp av fast egendom ska vara 

giltigt ska köpehandlingen innehålla uppgift om köpeskillingen samt fastigheten i 

fråga, en överlåtelseförklaring, och parternas underskrifter. 

Det finns inget krav på att det ska upprättas två handlingar vid fastighetsköp, men det 

är vanligt förekommande att först teckna ett köpekontrakt som sedan följs av ett 

köpebrev. Köpekontraktets funktion är att stipulera samtliga villkor för köpet, medan 

köpebrevet agerar som en kvittens av köpeskillingens erläggande.13 

Ett fastighetsköp kan innebära ett köp av fastigheten i sin helhet, ett köp av ett visst 

område av en fastighet i enlighet med 4 kap. 7 § JB, eller en andel i en fastighet i 

enlighet med 4 kap. 8 § JB. Skillnaden mellan köpetyperna som avses i 4 kap. 7 § JB 

respektive 4 kap. 8 § JB är att det förstnämnda syftar på köpet av en del av fastighetens 

areal, medan det efterföljande avser en andel i ägandeskapet. 

                                                      
8 Beckman, Bäärnhielm, m.fl. Jordabalken, kommentaren till 1 kap. 1 §. 
9 Hager och Victorin. Allmän fastighetsrätt, s. 68. 
10 Hager och Victorin. Allmän fastighetsrätt, s. 73. 
11 Grauers. Fastighetsköp, s. 80. 
12 Grauers. Fastighetsköp, s. 36-37. 
13 Grauers. Fastighetsköp, s. 37 
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3.2.1 Transportköp 

Ett transportköp innebär att en köpare överlåter sitt förvärv av en fastighet eller tomträtt 

till en ny köpare, utan att köpets villkor förändras.  Den nya köparen kan i sin tur 

överlåta förvärvet till ytterligare en köpare om så önskas. Förutsättningarna för att ett 

transportköp ska föreligga är att förvärvet i sin helhet överlåtes vidare, att samtliga 

köpare i ledet söker lagfart inom tre månader från det första förvärvet, och att köpets 

villkor är oförändrade genom kedjan.14 

Varje köp i kedjan måste vara upprättat i enlighet med de krav som ställts på det 

aktuella förvärvet. Om överlåtelsen förutsätter förvärvstillstånd, makessamtycke, eller 

liknande, måste dessa finnas för varje köp särskilt.15 

3.3 Byte 
Fastighetsförvärv genom byte är, i förhållande till köp, mindre viktiga sett till dess 

praktiska innebörd.16 4 kap. 28 § JB om byte av fast egendom hänvisar till 

köpebestämmelserna som presenteras tidigare i samma kapitel, vilket innebär att 

fastighetsköpets formkrav ställs även i bytessituationer. 

3.4 Gåva 
I likhet med bytessituationen, hänvisar 4 kap. 29 § JB om gåva till de formkrav som 

anges i 4 kap. 1 § JB. Om gåvan sker i utbyte mot en viss ersättning ska detta belopp 

anges i gåvohandlingen. 17 I och med att en gåva kan lämnas i utbyte mot en ersättning 

kan det uppstå en gränsdragningsproblematik mellan gåva och köp, särskilt ur 

beskattningssynpunkt då dessa fångestyper behandlas olika. Detta beskrivs vidare i 

kapitel 6 om stämpelskatt. 

3.5 Marköverlåtelse genom fastighetsbildning 
Fastighetsbildning är ett begrepp som inkluderar ett antal åtgärder med verkan på 

fastighetsindelningen eller servituts bestånd.18 Bland de fastighetsbildningsåtgärder 

som finns är två av särskilt intresse när det gäller lagfart och stämpelskatt: 

fastighetsreglering och klyvning. 

Ett genomgående kriterium för genomförandet av de nedanstående åtgärderna är att 

lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL uppfylls. Lämplighetsvillkoren syfte är att 

säkerställa att all fast egendom nyttjas på ett rationellt sätt ur allmän synpunkt.19 

  

                                                      
14 Lantmäteriet. Handbok fastighetsinskrivning, s. 227-228. 
15 Lantmäteriet. Handbok fastighetsinskrivning, s. 227-228. 
16 Grauers. Fastighetsköp, s. 275. 
17 Grauers. Fastighetsköp, s. 276. 
18 Ekbäck. Fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Om fastighetsbildningslagen m.m., 

s. 16. 
19 Ekbäck. Fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Om fastighetsbildningslagen m.m, 

s. 23. 
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3.5.1 Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering är en metod för att ombilda fastigheter, exempelvis genom att föra 

över mark från en fastighet till en annan, enligt 5 kap. 1 § FBL. Flera av bestämmelserna 

om fastighetsreglering är dispositiva och lämnar utrymme för överenskommelser 

mellan sakägarna, antingen genom att en överenskommelse om fastighetsreglering 

tecknas mot en eventuell ersättning,20 eller genom att det upprättas ett köp för den del 

av marken som ska regleras till en annan fastighet 21.  

Resultatet av en fastighetsreglering är att ett markområde tillhör en annan fastighet än 

tidigare, men ägarförhållandena kring de fastigheter som berördes av 

fastighetsregleringen förblir oförändrade. Det går alltså att erhålla stora markområden 

utan att de registrerade fastigheterna byter ägare. De oförändrade ägarförhållandena är 

inte oviktiga, då konsekvensen av det nu nämnda är att ingen lagfart behöver sökas. 

3.5.2 Klyvning 

En fastighet som ägs av fler än en person kan klyvas, och genom klyvningen omvandlas 

till flera nybildade fastigheter.22 En person som köper en andel i en fastighet, oavsett 

storlek på nämnda andel, kan sedan genom överenskommelse med de andra delägarna 

utforma hur de nybildade fastigheterna ska ordnas samt vilken ersättning som ska utgå, 

enligt 11 kap. 9 § FBL. Det går alltså att köpa en väldigt liten andel i en fastighet, och 

efter klyvningen erhålla en ny fastighet vars värde och omfattning överstiger den andel 

som besatts innan. Vid klyvning transformeras de lagfarter som fanns i den 

ursprungliga fastigheten till nya lagfarter som gäller i de nybildade fastigheterna.23 

3.6 Fastighetspaketering 
Istället för att en fastighet ska utgöra själva överlåtelseobjektet, kan en fastighet byta 

ägare genom att aktierna till det bolag som äger fastigheten säljs. Genom att överlåta 

fastigheten genom att sälja aktier erhålls en mer fördelaktig beskattning i jämförelse 

med det traditionella fastighetsköpet, varför förekomsten av fastighetspaketering har 

ökat.24 

Hur behovet att söka lagfart ser ut beror på vilken paketeringsmetod som används, men 

i det led då fastigheten lämnar en bolagskoncern för en annan genom försäljning av 

aktier krävs inte någon ny lagfart eftersom fastighetens ägandeförhållande inte har 

ändrats, enligt 20 kap. 1 § JB omvänt. Fastigheten ägs av samma bolag, men bolaget 

ägs av en ny person.  

                                                      
20 Bonde, Dahlsjö, m.fl. Fastighetsbildningslagen, kommentaren till 5 kap. 18 §. 
21 Prop 1969:128 B 1126. 
22 Ekbäck. Fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Om fastighetsbildningslagen m.m, 

s. 179. 
23 Ekbäck. Fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Om fastighetsbildningslagen m.m, 

s. 179. 
24 Institutet för värdering av fastigheter, Samhällsbyggarna. Fastighetsekonomi och 

fastighetsrätt. Nomenklatur, s. 405. 
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4 Lagfart 
4.1 Inskrivningsmyndigheten  
Den 3 april 2008 antogs ett förslag om att Lantmäteriet från den 1 juni samma år skulle 

ta över inskrivningsverksamheten från tingsrätterna,25 med syfte att förbättra 

samordningen mellan inskrivningsväsendet och fastighetsregistret som redan låg under 

Lantmäteriets ansvar 26.  

Lantmäteriet är indelat i verksamhetsområden, varav inskrivningsverksamheten faller 

under division Fastighetsinskrivning. Division Fastighetsinskrivnings uppdrag 

inkluderar att fatta beslut om lagfarter och stämpelskatt.27 

4.2 Lagfartsansökan 
En lagfart är en formell registrering av att en fastighetsöverlåtelse har skett. Lagfarten 

är ingen garanti att förvärvet har skett i enlighet med lag, utan förvärvet kan prövas i 

domstol ifall giltigheten ifrågasätts.28 För att söka lagfart ska fångeshandlingar lämnas 

till IM, enligt 20 kap. 5 § JB. Det räcker att skicka in antingen köpekontrakt eller 

köpebrev, men om det i köpekontraktet framgår att köpebrev också ska upprättas måste 

både handlingarna skickas in.29 

Tidigare kapitel behandlade några tillvägagångssätt för att förvärva fast egendom. 

Metoderna som innefattar fastighetsbildning, det vill säga fastighetsreglering och 

klyvning, ger inte anledning till att söka lagfart då lagfarterna redan är på plats. Inte 

heller behöver en part som förvärvat en fastighet genom paketeringsmetoden söka 

lagfart.  

När en ansökan om lagfart har beviljats aktiveras en skyldighet att erlägga stämpelskatt, 

enligt 25 § SL.  

4.3 Skyldighet att söka lagfart 
Enligt 20 kap. 1 § JB har förvärvaren av fast egendom en skyldighet att söka lagfart 

inom en viss tid. Efterföljande paragraf konstaterar att lagfart i regel ska sökas inom tre 

månader från att fångeshandlingen upprättas. Den anger vidare att tremånadersfristen 

dock kan börja löpa vid ett annat tillfälle än vid fångeshandlingens upprättande, 

exempelvis om förvärvets fullbordande förutsätter myndighets tillstånd. 

Om förvärvaren inte söker lagfart inom korrekt tid har IM möjlighet att förelägga vite, 

enligt 20 kap. 3 § JB. Detta förekommer sällan i praktiken, då det finns en uppenbar 

svårighet för IM att skaffa kännedom om lagfartspliktiga förvärv om inte en ansökan 

om lagfart skickas in.30  

                                                      
25 Skr. 2007/08:148 
26 Prop. 2007/08:54, s. 1 och s. 33. 
27 Lantmäteriet. Om oss. 
28 Grauers. Fastighetsköp, s. 295. 
29 Cederstierna. Jordabalken, kommentaren till 20 kap. 5 §. 
30 Grauers. Fastighetsköp, s. 297. 
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En ansökan om lagfart ska beviljas om det inte föreligger några avslagsgrunder enligt 

20 kap. 6 § JB. Exempel på avslagsgrunder är fångeshandlingar som inte uppfyller 

formkraven, eller förvärv som på grund av dess villkor är ogiltiga. 

4.4 Vilande lagfart 
Det uppstår situationer då det inte föreligger någon avslagsgrund, men att ansökan ändå 

inte kan beviljas. IM kan begära in kompletteringar, men om bristen fortfarande inte 

åtgärdas kan ansökan om lagfart förklaras vilande.31 Vilandeförklaringsgrunder finns i 

20 kap. 7 § JB och inkluderar bland annat fall då köpehandlingens underskrifter inte är 

styrkta av vittnen, eller då makessamtycke saknas. 

Ett beslut om vilande lagfart ska föregås av en prövning av avslagsgrunderna, till den 

utsträckning det är möjligt. Föreligger skäl för avslag, ska ansökan avslås istället för att 

förklaras vilande, även om vilandeförklaringsgrunder förekommer. När den bristande 

ansökan är åtgärdad återupptas handläggningen och prövas utifrån de vanliga 

handläggningsrutinerna.32  

4.5 Inskrivningsdag 
IM förhåller sig till så kallade inskrivningsdagar, enligt 19 kap. 6 § JB, och dessa 

fungerar som ett verktyg för att skapa kronologi kring inkomna ansökningar. En 

inskrivningsdag är de flesta vardagar, med undantag för vissa högtider, och med 

brytpunkt klockan 12.00. Ansökningar inkomna efter klockan 12.00 tillhör alltså 

efterföljande dag. 

Inskrivningsdagen har betydelse för att datera den beviljade lagfarten. Beslutet i ett 

lagfartsärende kan fattas en tid efter att ansökan kommit in, men datumet för den 

beviljade lagfarten är dess inskrivningsdag.33 

  

                                                      
31 Lantmäteriet. Handbok Fastighetsinskrivning, s. 20. 
32 Lantmäteriet. Handbok Fastighetsinskrivning, s. 21-22. 
33 Sjöblom. Lagen om stämpelskatt. En kommentar, s. 85. 
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5 Fastighetstaxering 
5.1 Skatteverket 
Skatteverket är en statlig svensk förvaltningsmyndighet som har till uppgift att hantera 

olika skattefrågor. Skatteverket arbetar bland annat med att hantera deklarationer från 

inkomstskatt, undersöka misstänkta skattebrott, registrera nya företag, samt att vara 

statens borgenär. En annan uppgift, som är mest intressant för detta examensarbete, är 

att Skatteverket utför årlig fastighetstaxering, genom att fastställa taxeringsvärden.34 

5.2 Taxeringsvärde 
I FTL finns bestämmelser som anger hur fastigheter erhåller taxeringsvärden, och i 

1 kap. 1 § FTL preciseras olika genomföranden som allmän, förenklad eller särskild 

fastighetstaxering.  

Vid fastighetstaxering fattas först ett beslut om fastigheten är skatte- eller avgiftspliktig 

enligt 3 kap. FTL eller inte. Därefter delas fastigheter in i taxeringsenheter som tilldelas 

en taxeringstyp, enligt 4 kap. FTL. För de skatte- och avgiftspliktiga taxeringsenheterna 

genomförs en värdering som baseras på värdefaktorer enligt 7 kap. 3 § FTL samt 

riktvärden enligt 7 kap. 4 § FTL och ett taxeringsvärde fastställs. Omvänt innebär det 

att taxeringsenheter som inte är skatte- och avgiftspliktiga inte erhåller ett 

taxeringsvärde. 

5.2.1 Taxeringsenhet 

De olika fastighetstyper som anges i 4 kap. 5 § FTL är listade i tabell 5.1. Varje 

fastighetstyp tilldelas en typkod, som är en administrativ beteckning för att skilja olika 

fastighetstyper åt. Dessa fastighetstyper delas sedan in i taxeringsenheter.35 

Tabell 5.1 - Tabell över fastighetstyper och tillhörande typkoder. 

Typkod, Fastighetstyp  
100 - 199, Lantbruk 400 - 499, Industrifastighet 700 - 799, Elproduktionsenhet 

200 - 299, Småhus 500 - 599, Ägarlägenhet 800 - 899, Specialenhet 

300 - 399, Hyreshus 600 - 699, Täktmark  

Enligt 4 kap. 1 § FTL utgörs en taxeringsenhet av vad som ska taxeras var för sig. 

Grundregeln är att i en taxeringsenhet ska i huvudsak egendom som uppfyller 

följande krav ingå: ha samma ägare, vara belägen inom en kommun, ha samma 

skatte- och avgiftspliktsförhållande och omfatta vissa kombinationer av ägoslag och 

byggnadstyper 36  

  

                                                      
34 Skatteverket. Det här gör Skatteverket. 
35 Skatteverket. Typkoder för fastigheter. 
36 Skatteverket. Taxeringsenhet. 
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Det innebär att oftast är varje fastighet en egen taxeringsenhet, men flera fastigheter 

kan tillsammans bilda en gemensam taxeringsenhet om skäl finns, enligt 

4 kap. 3 § FTL. På samma sätt kan, enligt 4 kap. 2 § FTL, en fastighet vara uppdelad i 

flera taxeringsenheter om de nämnda kraven inte uppfylls. 

5.2.2 Bestämning av taxeringsvärde 

Efter att taxeringsenheter har identifierats delas mark geografiskt in i olika 

värdeområden, enligt 7 kap. FTL, eftersom fastighetens läge ofta är en betydande 

värdepåverkande faktor.37 Av 5 kap. 4 § FTL framgår att inom värdeområdet beräknas 

marknadsvärdet med hänsyn till det genomsnittliga prisläget som rådde två år före det 

år då taxering sker. Vidare ska enligt 5 kap. 5 § FTL marknadsvärdet vid denna tidpunkt 

i första hand beräknas enligt ortsprismetoden, som baseras på fastighetsförsäljningar 

som har genomförts i närtid, exempelvis ytterligare ett försäljningsintervall om tre år 

bakåt i tiden. Statistik för fastighetsförsäljningar i intervallet korrigeras med hänsyn till 

prisutvecklingen, enligt 5 kap. 4 § 2 st FTL.  

I praktiken innebär det att det sker en viss eftersläpning av den värdering som ligger 

till grund för taxeringsvärdet. Det är exempelvis ortsprismaterial från åren 2014 - 2016, 

uppräknade till 2016 års prisnivåer, som ligger till grund för beräkning av 

taxeringsvärdet år 2018.38  

Skatteverket bestämmer utifrån ortsprismaterialet, eller annat underlag, enligt 

5 kap. 1 och 2 §§ FTL för varje skatte- och avgiftspliktig taxeringsenhet ett 

taxeringsvärde som ska motsvara 75 procent av fastighetens beräknade marknadsvärde. 

5.2.3 Användning av taxeringsvärde 

Fastighetens taxeringsvärde är en utgångspunkt för bland annat beskattning och 

används dessutom i sammanhang för fastighetsvärdering.  Vid beskattning används 

taxeringsvärdet som grund för att bestämma kommunal fastighetsavgift på vissa 

bebyggda tomter, statlig fastighetskatt på obebyggda tomter, eller tomter där en 

byggnad är under uppförande.39 Taxeringsvärdet är också tillämpligt vid beräkning av 

stämpelskatt på förvärv av fastigheter, samt om överlåtelsen av en fastighet är att 

bedöma som en gåva eller ett köp. När det gäller fastighetsvärdering kan 

taxeringsvärdet användas som en grund vid beräkningar av värdet inför exempelvis 

försäljning eller bodelning.40 

  

                                                      
37 Skatteverket. Taxeringsvärde. 
38 Skatteverket. Taxeringsvärde. 
39 Skatteverket. Fastighetsavgift och fastighetskatt. 
40 Skatteverket. Taxeringsvärde. 
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5.3 Cykel för fastighetstaxering 
Genomförandet av fastighetstaxering preciseras i 1 kap. 1 § FTL till allmän, förenklad 

och särskild fastighetstaxering. Alla fastigheter tillhörande den grupp som är aktuell 

för en viss typ av fastighetstaxering taxeras vid tidpunkter enligt 7, 7a, och 8 §§ FTL, 

vilket illustreras av figur 5.1 i ett rullande schema. 

 
Figur 5.1 - Cykel över vilken fastighetstaxering som sker för en taxeringsgrupp. 

 

5.3.1 Allmän fastighetstaxering 

Enligt 1 kap. 7 § FTL sker allmän fastighetstaxering för olika grupper av 

taxeringsenheterna enligt ett rullande schema i vilken en ny grupp taxeras vartannat år. 

Fastighetstyperna i tabell 5.1 delas enligt samma lag in i tre grupper enligt figur 5.2. En 

cykel av allmän fastighetstaxering består av sex år, innan den börjar om på nytt med 

samma grupp av fastigheter som inledde den, vilket medför att varje grupp omtaxeras 

vart sjätte år.41 Allmän fastighetstaxering sker enligt bestämmelserna i 2-15 kap. FTL, 

som är den metod som redogjorts för i tidigare avsnitt. 

 
Figur 5.2 - Cykel för allmän fastighetstaxering för olika grupper av fastighetstyper. 

5.3.2 Förenklad fastighetstaxering 

Enligt 1 kap. 7 a § ska fastighetstyperna hyreshus, lantbruk och småhus få en 

uppdatering i mitten av den sexåriga perioden mellan två allmänna fastighetstaxeringar, 

se figur 5.1. Det betyder att tre år efter den allmänna fastighetstaxeringen sker en 

förenklad fastighetstaxering som är lik den allmänna men mindre omfattande.  

                                                      
41 Hall och Wadell. Fastighetstaxeringslag, kommentaren till 1 kap. 7 §. 
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5.3.3 Särskild fastighetstaxering 

Enligt 1 kap. 8 § FTL ska särskild fastighetstaxering ske varje år för de taxeringsenheter 

som inte är aktuella för allmän eller förenklad fastighetstaxering det året, vilket också 

illustreras i figur 5.1.  

Bestämmelserna i 16 kap. FTL tillämpas, vilka anger att föregående års taxeringsvärde 

fastställs såvida inte taxeringsenheten genomgått en väsentlig förändring. I det fallet 

måste en ny särskild fastighetstaxering ske, som utgår från samma underlag och 

principer som gällde vid den allmänna eller förenklade fastighetstaxering som ligger 

närmast i tid. 

Efter genomförd allmän eller förenklad fastighetstaxering kan det uppstå fall då 

taxeringsvärdet blir inaktuellt. Detta kan ske då en fastighet förändrats, exempelvis 

genom att avstå eller erhålla mark genom fastighetsbildning, eller då en fastighet 

nybildats genom avstyckning. I det första fallet är taxeringsvärdet missvisande då 

markförhållandet inte är samma, och i det andra fallet saknas taxeringsvärde 

överhuvudtaget för den nybildade fastigheten. Ett tredje fall är då förhållandena för 

taxeringsenheten har förändrats, och taxeringsenheten antingen ska innehålla fler 

fastigheter eller färre.42 Särskilt fastighetstaxering kan då ske för att korrigera 

förhållandet.  

                                                      
42 Skatteverket. Fastighetstaxering Småhus 2015-2017, s. 15. 
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6 Stämpelskatt 
6.1 Stämpelskatteplikt 
SL inleds med att 1 § anger att stämpelskatt är en statlig skatt, och räknar sedan upp de 

tre situationer som föranleder stämpelskatt. De aktuella fallen är: förvärv av fast 

egendom, förvärv av tomträtt, och vid beviljande av inteckningar. Skattepliktiga 

förvärv av fast egendom konkretiseras vidare i 4 § där följande situationer räknas upp 

som skattepliktiga:  

• Köp eller byte,  

• Tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening,  

• Expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller 

skyldighet att lösa fast egendom. 

Även förvärv av tomträtter omfattas av de ovan angivna punkterna, men har även en 

ytterligare bestämmelse om att sådana förvärv av tomträtt som sker genom upplåtelse 

eller överlåtelse mot ersättning tillhör de stämpelskattepliktiga fången. 

Då de i lagen uppräknade stämpelskattepliktiga fallen är uttömmande, innebär det att 

ej nämnda förvärvsmetoder av fast egendom eller tomträtt är befriade från 

stämpelskatteskyldighet. Sådana kan exempelvis vara arv, gåva eller förvärv genom 

fastighetsbildningsåtgärder som fastighetsreglering eller klyvning.43 

6.2 Gränsdragning mellan köp och gåva 
Då köp omfattas av stämpelskatteskyldighet, medan gåvor inte gör det, krävs det en 

gränsdragning mellan fångestyperna. Det är innehållet i överlåtelsehandlingen som 

avgör förvärvets indelningsgrupp, och inte hur parterna betecknar handlingen.44  

5 § SL beskriver hur förvärv som sker mot en ersättning motsvarande minst 85 procent 

av egendomens värde är skattepliktiga. Det innebär att en handling som betecknas som 

gåva och i vilken en ersättning som uppgår till 85 procent, eller högre, av den överlåtna 

egendomens värde ska utgå, kommer beskattas som om det vore ett köp. Syftet med 

den aktuella bestämmelsen är att hindra att överlåtelser avsiktligt betecknas som gåva 

i syfte att undvika stämpelskatt.45 

6.3 Undantag från stämpelskatteplikt 
Även förvärv som faller under de i vanliga fall skatteskyldiga fallen kan undantas 

skatteplikt ifall förvärvet uppfyller någon av de tio punkterna som listas i 6 § SL, eller 

om svenska staten är förvärvare, enligt 2 § SL. Statens affärsdrivande verk undantas 

stämpelskatt, men de statligt ägda bolagen beskattas som andra företag.46 Privatägda 

                                                      
43 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 17. 
44 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 19. 
45 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 33. 
46 Kågerman och Lohmander. Stämpelskattelagen. En kommentar, s. 24. 
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bolag som bedriver offentlig verksamhet med offentlig finansiering åläggs stämpelskatt 

likt vilka företag som helst. 47  

När ett transportköp sker, är det bara det sista förvärvet som utlöser stämpelskatt, enligt 

7 § SL. Ett kriterium är dock att efterföljande köpare söker lagfart inom tre månader 

från första köpet. De köp som sker innan det slutgiltiga förvärvet är alltså befriade från 

stämpelskatt, under förutsättning att de övriga villkor som stipuleras i 7 § SL uppfylls. 

De tio punkter som anges i 6 § SL är inriktade på specifika situationer som inte 

utvecklas vidare i detta arbete. 

6.4 Stämpelskattens skattesats 
Stämpelskattens skattesats är reglerad i 8 § SL, där det framgår att ”stämpelskatten är 

femton kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde”. Paragrafen 

fortsätter med ett undantag för egendom som förvärvas av juridiska personer, då 

belöper istället ”fyrtiotvå kronor och femtio öre” per tusen kronor av egendomens 

värde. Detta kan översättas till en skattesats om 1,5 procent av egendomens värde för 

förvärvare som är fysiska personer, respektive 4,25 procent av egendomens värde i de 

fall förvärvaren är en juridisk person. Enligt 8 § 3 st SL är dock det lägsta beloppet 

alltid 50 kronor för stämpelskatt.  

Anledningen till att juridiska personer beskattas högre än fysiska personer har sin orsak 

i att man på 1880-talet, när en sådan bestämmelse infördes, var av uppfattningen att 

aktiebolag omsatte fastigheter i en lägre grad än fysiska personer. När 1964 års lag 

infördes kom bestämmelsen att som regel inkludera samtliga juridiska personer, inte 

bara aktiebolag, dock med undantag för vissa juridiska personer som lagstiftarna av 

visst skäl ansåg inte skulle belastas med högre skatt.48 Undantagen finns kvar i nu 

gällande lag, och dessa specificeras i 8 § 2 st 1 - 4 p SL. Följande juridiska personer 

beskattas med 1,5 procent vid stämpelskattepliktiga förvärv: 

• Förvärvare som skulle ha varit befriad från gåvoskatt enligt 3 eller 38 §§ den 

upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt om egendomen hade 

erhållits som gåva, 

• Bostadsrättsföreningar, 

• Kreditinrättningar som enligt lag, reglemente eller bolagsordning är skyldig att 

åter avyttra egendomen, eller 

• Dödsbon. 

Enligt 4 kap. 10 § 3 st JB ska den förvärvande parten stå för stämpelskatten, men om 

denne inte kan betala är betalningsansvaret solidariskt mellan överlåtare och 

förvärvare, enligt 27 § SL.    

                                                      
47 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 7. 
48 Kågerman och Lohmander. Stämpelskattelagen. En kommentar, s. 62-63. 

 



”Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen” 

33 

 

6.5 Beräkning av stämpelskatt 

6.5.1 Egendomens värde 

Föregående avsnitt redogjorde för hur stämpelskatten beräknas, vilket är i form av en 

viss andel av egendomens värde. 9 § SL definierar hur egendomens värde ska beräknas, 

och därmed på vilket belopp skattesatsen ska tillämpas. 

Grundprincipen är att den fasta egendomens värde ska vara det högsta värdet utav 

köpeskilling eller taxeringsvärdet för året närmast före det år då lagfarten beviljades, 

enligt 9 § SL. Den skattesats som anges i 8 § SL ska multipliceras med detta nämnda 

värde, vilket resulterar i stämpelskattens belopp. 

Exempel 1. Den fysiska personen A köper en fastighet för 1 000 000 

kronor och beviljas lagfart i oktober 2018. Fastighetens taxeringsvärde 

året närmast före det år lagfarten beviljades, det vill säga 2017, var 

700 000 kronor. Stämpelskatten beräknas då genom att egendomens 

värde, det högsta beloppet av köpeskilling och taxeringsvärde, 

multipliceras med aktuell skattesats, vilket innebär att 1 000 000 kronor 

multipliceras med 1,5 %. Stämpelskatten är alltså 15 000 kronor.  

 

Exempel 2. Bostadsrättsföreningen B köper i december 2017 en fastighet 

för 1 200 000 kronor och beviljas lagfart i januari 2018. Året närmast 

före det år lagfarten beviljades är 2017, även om köpet ägde rum 2017. 

Taxeringsvärdet 2017 var 2 000 000 kronor. Stämpelskatten beräknas 

genom att multiplicera 2 000 000 kronor med 1,5 %, vilket ger ett belopp 

på 30 000 kronor. 

Köpeskilling 

Köpeskillingen är en av de uppgifter som enligt 4 kap. 4 § JB ska anges i 

köpehandlingen. Huvudprincipen är att allt som en säljare erhåller från köparen är att 

betrakta som köpeskilling.49 När en affär, utöver fast egendom, även omfattar ej 

skattepliktig egendom ger 13 § SL ledning för hur den fasta egendomens köpeskilling 

ska tolkas. Grundregeln är att hela ersättningen ska anses vara köpeskilling, om det inte 

tydligt framgår att ersättningen ska fördelas mellan egendomsslagen på annat sätt. 

SL lämnar inte utrymme att dela upp beskattningen i flera olika beslut, vilket innebär 

ett hinder för att en första stämpelskatt utgår baserat på en ursprunglig köpeskilling, 

och en andra stämpelskatt tillkommer vid utlösandet av en tilläggsköpeskilling. Det 

finns inte heller möjlighet att hantera tilläggsköpeskillingar genom efterbeskattning, då 

efterbeskattning enligt 29 § SL är reserverad för fall då felaktiga och oriktiga uppgifter 

har lämnats in. Förfarandet vid tilläggsköpeskillingar går istället ut på att skjuta upp 

beskattningsbeslutet till då den slutgiltiga köpeskillingen är känd, dock med ett sista 

datum som frist.50 

                                                      
49 Kågerman och Lohmander. Stämpelskattelagen. En kommentar, s. 67. 
50 Kågerman och Lohmander. Stämpelskattelagen. En kommentar, s. 69-70. 
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Lagen behandlar inte det scenario i vilket ett förvärv görs utan att någon köpeskilling 

utgår. Stämpelskattelagen hänvisar konsekvent till 9 § SL för beräkning av 

stämpelskattens belopp, vilket innebär en jämförelse mellan köpeskillingen och 

taxeringsvärdet. Om det inte finns någon köpeskilling att jämföra taxeringsvärdet med 

har praxis framfört att taxeringsvärdet självständigt ska ligga till grund för 

stämpelskattens beräkning.51 

Taxeringsvärde  

För hur fastigheter erhåller ett taxeringsvärde genom fastighetstaxering, se kapitel 5. 

6.5.2 Byte 

Byten är enligt 4 § SL ett skattepliktigt förvärv. I likhet med köp, då en köpeskilling 

ska jämföras med det relevanta taxeringsvärdet, ska det vederlag som egendomen 

överlåts i utbyte mot jämföras med den överlåtna egendomens värde också vid byte. 

För att bedöma egendomens värde används taxeringsvärdena för den överlämnade 

respektive den mottagna egendomen, enligt 10 § SL. Om taxeringsvärde för någon 

iblandad egendom saknas, ska jämförelsevärde bestämmas enligt 9 § 2 st SL, vilket 

innebär med ledning av ett värdeintyg. 

6.5.3 Tomträtt 

Tomträtter behandlas i de flesta fall som fast egendom i SL. När ersättningen för en 

tomträtt ska sättas i förhållande till ett jämförelsevärde med avsikt att beräkna 

stämpelskatten, är det i första hand den del av taxeringsvärdet som består av 

byggnadens värde som utgör jämförelsevärde. Om taxeringsvärde saknas så ska 

värdeintyg ligga till grund som jämförelsevärdet istället. 52 

  

                                                      
51 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 77. 
52 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 93-95. 
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7 Värdeintyg 
Egendomens värde består, i stämpelskattesammanhang, av det högsta beloppet av 

köpeskillingen och taxeringsvärdet året närmast före det år lagfarten beviljades. Till 

skillnad från det fall då köpeskilling saknas, har lagen fångat upp de situationer då 

taxeringsvärde saknas som kan ligga till grund för bedömningen av egendomens värde. 

9 § 2 st SL behandlar det fall då taxeringsvärdet som krävs för att bedöma egendomens 

värde saknas. Bestämmelsen är central, varför den återges i sin helhet nedan: 

”Saknas särskilt taxeringsvärde för det i första stycket angivna året 

[taxeringsvärdet för året närmast före det året då ansökan om lagfart 

beviljas, författarnas anm.] gör jämförelsen istället med det värde 

som inskrivningsmyndigheten, med ledning av intyg av sakkunnig 

eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten 

för upprättandet av den handling på vilken förvärvet grundas.” 

Det intyg av sakkunnig som nämns är ett så kallat värdeintyg, som vid beräknandet av 

stämpelskatt ersätter taxeringsvärdet. Värdeintyget ska avse värdet vid tidpunkten för 

överlåtelsen, vilket skiljer sig från när man jämför med ett taxeringsvärde året närmast 

före det år lagfart beviljas. En annan skillnad är att värdeintyget ska motsvara 

egendomens fulla marknadsvärde, medan taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av 

marknadsvärdet.53 En värdering som var baserad på den föregående allmänna 

fastighetstaxeringens uppskattningsgrunder uppfyllde inte de den värderingsnorm som 

avses i 9 § 2 st SL, enligt Högsta domstolen.54  

7.1 Fastighet utan taxeringsvärde 
I detta avsnitt redovisas tre exempel då en fastighet saknar taxeringsvärde. 

• Nybildad fastighet som ännu inte åsatts ett taxeringsvärde. Att nybildade 

fastigheter saknar taxeringsvärde är en naturlig följd av att de inte existerade 

vid taxeringstillfället.  

• Fastighet med specialbyggnad för samhällsnyttiga ändamål. Special-

byggnader är tillsammans med tillhörande tomtmark skattebefriade, enligt 

3 kap. 2 § FTL. Till specialbyggnader hör exempelvis vård- eller 

skolbyggnader, olika idrottsanläggningar och byggnader för religiös 

verksamhet, enligt 2 kap. 2 § FTL. 

• Den förvärvade fastigheten är samtaxerad. Den förvärvade fastigheten saknar 

således individuellt taxeringsvärde som kan ligga till grund för bedömning av 

egendomens värde, enligt 4 kap. 3 § FTL. Ett förvärv av samtliga samtaxerade 

fastigheter kräver inte något värdeintyg då den förvärvade egendomen 

motsvarar taxeringsobjektet. Inte heller behövs värdeintyg om köpeskillingen 

för en enskild fastighet överstiger det värde som den var samtaxerad för.55  

                                                      
53 Kågerman och Lohmander. Stämpelskattelagen. En kommentar, s. 74. 
54 NJA 1990 s. 669 
55 Lantmäteriet. Handbok Fastighetsinskrivning, s. 224. 
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7.2 Oriktigt taxeringsvärde 

7.2.1 Missvisande taxeringsvärde 

Högsta domstolen har konstaterat att även i det fall som en fastighet har taxeringsvärde, 

men taxeringsvärdet egentligen inte avser den aktuella fastigheten, ska 

prövningsfastigheten anses sakna taxeringsvärde. 56 Anledningen är att taxeringsvärdet 

inte avser den förvärvade egendomen. 57 

I analogi med nämnda resonemang bedöms inte heller taxeringsvärdet tillhörande en 

stamfastighet som nyligen avstått mark kunna ligga till grund för jämförelse med 

köpeskillingen.58 En fastighet som har ombildats är inte att betrakta som samma 

egendom som var föremål för taxering. Om en fastighet som har avstått mark överlåts 

mot en köpeskilling som överstiger taxeringsvärdet året närmast före det år då lagfart 

beviljas för hela fastigheten, krävs inget värdeintyg.59 

7.2.2 Inaktuellt taxeringsvärde 

Enligt 11 § SL ska IM i vissa fall bestämma ett annat jämförelsevärde enligt 9 § 2 st SL, 

det vill säga värdeintyg, om egendomens värde har minskat eller ökat efter den tidpunkt 

som taxeringsvärdet året närmast före det år som lagfart beviljats, men innan 

fångeshandlingen upprättades. Sådan värdeminskning som avses kan vara ett resultat 

av eldsvåda, borttagande av byggnad, skogsavverkning, medan nybyggnation anges 

som ett exempel på en värdehöjande åtgärd. 

Exempel 3. Den fysiska personen A köper en fastighet för 600 000 

kronor under sommaren 2017 och beviljas lagfart kort därefter. På 

fastigheten fanns tidigare ett antal byggnader som brann ned under 

våren 2017, följaktligen är den förvärvade egendomen vid 

köptillfället obebyggd. Taxeringsvärdet för år 2016 är 1 500 000 

kronor, och värdet återspeglar fastigheten i dess tidigare bebyggda 

utformning. Om stämpelskatten skulle beräknas utan det förändrade 

värdet i beaktning skulle beloppet uppgå till 22 500 kronor 

(1 500 000 x 1,5 %), men 11 § ger möjlighet att genom värdeintyg 

jämföra köpeskillingen med det värde som fastigheten hade vid 

upprättandet av köpehandlingen, då den var obebyggd.  

Värdeminskningar som uppkommit genom ett förändrat marknadsläge eller en generell 

prisnedgång tillhör inte de situationer som avses i 11 § SL.60 

  

                                                      
56 NJA 1977 s. 208 
57 Kågerman och Lohmander. Stämpelskattelagen. En kommentar, s. 74. 
58 Kågerman och Lohmander. Stämpelskattelagen. En kommentar, s. 74 
59 Per Andersson, e-post. 
60 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 90. 
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I och med att huvudprincipen bygger på att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärde 

året närmast före det år lagfart beviljades förutsätter värdeökningsfallen att lagfart 

beviljas åtminstone ett årsskifte efter att egendomens värde ökat.61 

Exempel 4. Den fysiska personen B köper i oktober 2016 en obebyggd 

fastighet för 600 000 kronor, och bebygger den snart därefter. När 

taxeringsvärdet fastställs för 2017 bedöms taxeringsvärdet till 

1 700 000 kronor, med hänsyn till den värdeökning som byggnaderna 

har tillfört. Av ett eller annat skäl beviljas B inte lagfart förrän i 

januari 2018, vilket innebär att köpeskillingen för den vid förvärvet 

obebyggda fastigheten jämförs med taxeringsvärdet år 2017 då 

värdeökningen skett – om man inte skulle tillämpa 11 § och använda 

ett värdeintyg som jämförelsevärde istället. 

7.3 Värdeintygets beståndsdelar 
IM har tagit fram riktlinjer för vilken information ett värdeintyg ska innehålla för att 

bli godkänt. Ett värdeintyg som skickas till IM för att ligga till grund för beräkning av 

stämpelskatten ska innehålla den överlåtna fastighetens fastighetsbeteckning, 

värderingstidpunkt, samt fastighetens värde. Fastighetens värde behöver inte anges 

med ett exakt belopp om värdet inte överstiger köpeskillingen, utan det är då tillräckligt 

att intyga att köpeskillingen är den större summan.62  

Att värderingstidpunkten ska anges är en förväxling mellan begreppen 

”värderingstidpunkt” och ”värdetidpunkt”, då 9 § 2 st SL tar sikte på att knyta 

värdetidpunkten till förvärvstidpunkten.63 

7.3.1 Intyg av sakkunnig 

På Lantmäteriets hemsida står det att några exempel på sakkunniga utfärdare av 

värdeintyg är ”banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman”.64 Att 

någon är sakkunnig kontrolleras inte under handläggningen hos IM; de behöver varken 

bekräfta att utfärdaren är sakkunnig, och inte heller behöver det framgå av det ingivna 

värdeintyget.65  

Parterna i överlåtelsen kan inte själva intyga egendomens värde, då partsintresset anses 

stå i strid men kravet på sakkunnighet. Av samma anledning kan inte heller någon som 

är anställd av eller företräder ett företag involverad i överlåtelsen, utfärda värdeintyget 

till det specifika förvärvet. Däremot kan staten, en kommun eller ett landsting utfärda 

                                                      
61 Sjöblom. Stämpelskattelag – en kommentar, s. 91. 
62 Lantmäteriet. Handbok Fastighetsinskrivning, s. 223. 
63 Per Andersson, e-post. 
64 Lantmäteriet. Stämpelskatt och avgifter. 
65 Lantmäteriet. Handbok Fastighetsinskrivning, s. 223. 
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värdeintyg när de agerar säljare. Kommunala bolag omfattas dock inte av det här 

undantaget, utan måste anlita en sakkunnig likt andra företag.66 

7.3.2 Tidpunkt 

Värdet som intygas i ett värdeintyg ska vara det värde egendomen hade vid tidpunkten 

för upprättandet av den handling på vilken förvärvet grundades, enligt 9 § SL. 

Värdeintyget ska alltså spegla värdet vid förvärvstillfället.67 

IM jämför den i värdeintyget angivna tidpunkten för värdet med det datum den 

inskickade fångeshandlingen undertecknades.68 Om det vid en överlåtelse upprättades 

både köpekontrakt och köpebrev, vid olika tillfällen, varav enbart det senare skickades 

in ihop med lagfartsansökan, har IM ingen kännedom om vid vilken tidpunkt den 

ursprungliga förvärvshandlingen upprättades. 

Hur nära i tid värdetidpunkten i värdeintyget måste ligga förvärvstillfället är upp till 

bedömning från fall till fall. En generell regel är att en månad före eller efter 

förvärvstillfället är godtagbart, då IM utifrån det värdeintyget kan göra en bedömning 

av värdet vid förvärvstidpunkten.69 

7.3.3 Egendomens värde 

SL uttrycker inte bokstavligen vilken typ av värde som ska jämföras med 

köpeskillingen i de fall som kräver värdeintyg.  Andra rättskällor har dock angett att 

det är egendomens marknadsvärde som ska anges i värdeintyget.70 I IM:s handbok står 

det inget om att värdeintyget ska specificera vilken typ av värde som är angivet, utan 

under handbokens avsnitt om värdeintyg refereras det bara till ”fastighetens värde”. 

Handboken tar däremot upp ett antal rättsfall som anger marknadsvärdet som det värde 

som ska ligga till grund för stämpelskatteberäkning i avsaknad av ett taxeringsvärde.71 

Värdet kan anges på olika sätt: med ett belopp, inom ett intervall, eller med försäkran 

om att köpeskillingen är den större summan. Om värdeintyget använder sig av ett 

intervall kommer IM bortse från spridningen och enbart titta på ”mittenbeloppet”.72 

  

                                                      
66 Lantmäteriet. Handbok Fastighetsinskrivning, s. 223. 
67 Prop. 2004/05:51, s. 18. 
68 Per Andersson, e-post. 
69 Per Andersson, e-post. 
70 Prop. 2004/05:51, s. 18. 
71 Lantmäteriet. Handbok Fastighetsinskrivning, s. 228. 
72 Lantmäteriet. Handbok Fastighetsinskrivning, s. 223. 
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8 Fastighetsvärdering 
8.1 Olika typer av värden 
Enligt 9 § 2 st SL ska en jämförelse ske med det värde som IM utifrån ett värdeintyg 

bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av den handling på vilken 

förvärvet grundas när ett taxeringsvärde saknas för den aktuella fastigheten. Enligt 

värdeteori kan dock ett värde ha flera ekonomiska definitioner som skiljer sig åt, men 

en grundläggande beskrivning är att ett värde utgörs av förväntningar av framtida 

potentiella nyttor.73 Olika aktörer har olika preferenser vilket betyder att ett värde inte 

nödvändigtvis är lika för alla, utan det enskilda värdet beror på varje aktörs 

betalningsvilja. Ett värde kan exempelvis vara ett marknadsvärde, ett affektionsvärde 

eller ett bokfört värde.74 

I förarbetena till SL står det utpekat att värdeintyget enligt 9 § ska utvisa 

marknadsvärde, och att marknadsvärdet i första hand ska bestämmas utifrån 

ortsprismodellen. 75,76 

8.2 Värdeteori 
Det finns två viktiga begrepp inom värdeteori som berör 9 § SL vilka behöver förklaras: 

marknadsvärde och värdetidpunkt. 

8.2.1 Marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika pris en fastighet som erbjuds på en fri 

och öppen marknad vid ett visst givet tillfälle erhåller, under förutsättningarna att 

tillräcklig marknadsföringstid finns och att försäljningen är utan partsrelationer eller 

tvång.77 Med andra ord bestäms priset på en fastighet av utbudet och efterfrågan på 

marknaden. En alternativ tolkning av begreppet är att marknadsvärdet för en fastighet 

ska överensstämma med det pris en jämförbar fastighet med motsvarande egenskaper 

skulle kosta.78  

Det finns en skillnad mellan marknadsvärde och försäljningspris. Marknadsvärdet är 

ett statistiskt begrepp, där marknadsvärdet fastställs till det mest sannolika priset enligt 

en teorimodell.79 Ifall samma fastighet säljs oändligt många gånger vid samma tidpunkt 

är det troligt att priset inte är exakt samma varje gång, på grund av osäkerheten och 

svårigheterna som finns i de förutsättningar som ska gälla på en perfekt marknad. 80 

                                                      
73 Institutet för värdering av fastigheter, Samhällsbyggarna. Fastighetsekonomi och 

fastighetsrätt. Nomenklatur, s. 301. 
74 Institutet för värdering av fastigheter, Samhällsbyggarna. Fastighetsekonomi och 

fastighetsrätt. Nomenklatur, s. 301. 
75 Prop. 1973:162, s. 150. 
76 Prop. 2004/05:51, s. 18. 
77 Institutet för värdering av fastigheter, Samhällsbyggarna. Fastighetsekonomi och 

fastighetsrätt. Nomenklatur, s. 307 
78 Bengtsson. Fastighetsvärdering, s.56. 
79 Lantmäteriet. Lantmäteriets värderingshandbok, s. 16. 
80 Bengtsson. Fastighetsvärdering, s. 56 och s. 145 
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Detta kan sammanfattas i en normalfördelningskurva som illustreras i figur 8.1 där 

centerpunkten blir marknadsvärdet, det vill säga det pris som mest sannolikt erhålls. 

Marknadsvärderingen bli därmed också osäker, eftersom värderarens antaganden och 

bedömningar utifrån det tillgängliga underlagt kan skilja.81  

 
Figur 8.1 - Normalfördelningskurva för mest sannolikt pris då en fastighet säljs oändligt många gånger 

vid en och samma tidpunkt.
 82

 

Försäljningspris är å andra sidan en verklig transaktion mellan en köpare och säljare 

vilken har skett till ett bestämt pris. Priset kan antingen bestämmas på en öppen och fri 

marknad och ske till marknadsvärde, men priset kan också vara antingen lägre eller 

högre jämfört med det statistiska marknadsvärdet. Försäljningspriset utgör en 

observation på vad marknadsvärdet skulle kunna vara, men en verklig observation av 

en försäljning kan inte förutsättas ha skett under perfekta förhållande och därför inte ett 

bevis på marknadsvärdet.83  

Vid beräkning av marknadsvärdet enligt ortsprismetoden sammanvägs flera 

observationer av försäljningar för att säkrare kunna uppskatta priset till det mest 

sannolika.84 Dessa observationer måste vara försäljningar av fastigheter med liknande 

egenskaper för att kunna användas som jämförelseobjekt. Då jämförelseobjekt saknas 

kan istället en avkastningsvärdering som beräknar nuvärdet av fastighetens framtida 

förväntade avkastningar utföras för att bestämma marknadsvärdet. 85 

Värderingar som är gjorda på beställning av en uppdragsgivare kan redovisas i ett 

värdeutlåtande som innehåller en presentation av de uppgifter som värderingen bygger 

på. Värdeutlåtandet inkluderar som oftast underlag, bedömningar, värderingsmetod och 

övrig information som värderaren har arbetat med. Genom värdeutlåtandet kan en 

annan part tolka värderingen och se hur den underbyggs.86  

                                                      
81 Lantmäteriet Lantmäteriets värderingshandbok, s. 17. 
82 Lantmäteriet Lantmäteriets värderingshandbok, s. 17. 
83 Lantmäteriet Lantmäteriets värderingshandbok, s. 17. 
84 Bengtsson. Fastighetsvärdering, s. 146 
85 Institutet för värdering av fastigheter, Samhällsbyggarna. Fastighetsekonomi och 

fastighetsrätt. Nomenklatur, s. 301. 
86 Bengtsson. Fastighetsvärdering, s. 194. 
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8.2.2 Värdetidpunkt och värderingstidpunkt 

Marknadsvärdet ska enligt 9 § 2 st SL knytas till tidpunkten för upprättandet av den 

handling på vilken förvärvet grundas. Det är viktigt att skilja på begreppen 

”värderingstidpunkt”, tidpunkten då arbetet med värderingen utfördes, och 

”värdetidpunkt”, det värde en fastighet hade vid ett visst givet tillfälle.87  Detta innebär 

i praktiken att själva värderingsarbetet kan utföras i nutid (värderingstidpunkt), men det 

värde man beräknar är ett värde som fastigheten hade i dåtid (värdetidpunkt). Den 

tidpunkt som nämns i 9 § 2 st SL är en värdetidpunkt, då det är fastighetens värde vid 

en viss tid som är definierat, inte när värderingsarbetet görs. 

Exempel. En köpare undertecknar fångeshandlingen i maj 2018 och 

söker lagfart i juli 2018. I samband med lagfartsansökan har hen glömt 

att skicka med ett värdeintyg, som behövs då den aktuella fastigheten 

saknar taxeringsvärde. Köparen vänder sig till en fastighetsvärderare 

i augusti som direkt gör en bedömning av fastighetens marknadsvärde 

vid förvärvstillfället. Värderingstidpunkten är då augusti 2018, medan 

värdetidpunkten är maj 2018. 

Det intygade värdet ska återspegla de förhållanden som gällde vid förvärvstidpunkten, 

och mycket hända på marknaden med tid, vilket betyder att värderingen blir felaktig 

om inte hänsyn tas till skillnaden mellan begreppen värdetidpunkt och 

värderingstidpunkt.88 

8.3 Fastighetsvärderare  

8.3.1 Av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare 

God värderarsed 

Inom Samhällsbyggarna, en branschorganisation för verksamma inom 

samhällsbyggnad, finns det en beskrivning av vad organisationen anser vara god 

värderarsed. 89 God värderarsed behandlar flera aspekter av värderingsuppdraget, allt 

från det yrkesmässiga uppträdandet till hur värderaren ska förhålla sig till publicitet. 

Den punkt som är mest intressant för det här arbetet handlar om utförandet av 

värderingsuppdraget. Enligt denna punkt ska en värderare dels ha erforderlig 

kompetens för uppdraget och dels ansvara för att värderingsuppdraget blir 

fackmannamässigt utfört. 90 

                                                      
87 Institutet för värdering av fastigheter, Samhällsbyggarna. Fastighetsekonomi och 

fastighetsrätt. Nomenklatur, s. 303. 
88 Institutet för värdering av fastigheter, Samhällsbyggarna. Fastighetsekonomi och 

fastighetsrätt. Nomenklatur, s. 304. 
89 Samhällsbyggarna. Om oss.  
90 Samhällsbyggarna. God värderingssed.  
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Auktoriseringen 

Vissa värderare kan kalla sig ”av Samhällsbyggarna auktoriserad värderare”. 

Auktorisationen förekommer i olika anpassningar efter den fastighetstyp som personen 

värderar: lantbruksvärderare, småhus- och lägenhetsvärderare, samt fastighets-

värderare.91 

En fastighetsvärderare kan auktoriseras ifall denne uppfyller fyra grundläggande krav. 

Teorikravet går ut på att värderaren ska ha relevant högskoleutbildning. Praktikkravet 

innebär att värderaren ska ha tre års erfarenhet av fastighetsvärdering. Aktualitetskravet 

betyder att värderaren regelbundet ska arbeta med värderingsfrågor. Det sista kravet, 

oberoendekravet, innebär att värderaren ska vara självständig och oberoende gentemot 

sin uppdragsgivare.92 En auktoriserad värderare ska i all yrkesutövning uppfylla de 

regler som God värderarsed omfattar.93 

8.3.2 Fastighetsmäklare 

God fastighetsmäklarsed 

Fastighetsmäklare har en sedkodex motsvarande fastighetsvärderarnas, dock med 

skillnad att den inte finns samlad under en organisation. Istället formar 

Fastighetsmäklarinspektionen god fastighetsmäklarsed genom sina avgöranden i 

tillsynsärenden. God fastighetsmäklarsed innebär bland annat att mäklaren ska handla 

utan egenintresse i sina förmedlingar, annonsera i enlighet med lag och sköta 

budgivningen på rätt sätt.94 

Enligt 8 § fastighetsmäklarlagen ska mäklaren värna om både säljaren och köparens 

intressen, och i samma paragraf står även plikten att iaktta god fastighetsmäklarsed. 

Mäklarregistrering 

Alla fastighetsmäklare ska vara registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen,95 som 

är en svensk myndighet med tillsynsansvar för fastighetsmäklarna.96  

För att godtas som fastighetsmäklare ska kraven i fastighetsmäklarlagen (2011:666) 

och fastighetsmäklarförordningen (2011:686), vilket bland annat innebär att den 

sökande har tillfredsställande utbildning och har genomgått en handledd 

praktikperiod.97 Utbildningskravet omfattar bland annat fastighetsrätt, skatterätt och 

fastighetsvärdering, enligt 15 § fastighetsmäklarförordningen. 

  

                                                      
91 Samhällsbyggarna. För dig som vill ansöka om att bli auktoriserad fastighetsvärderare.  
92 Samhällsbyggarna. För dig som vill ansöka om att bli auktoriserad fastighetsvärderare.  
93 Samhällsbyggarna. För dig som vill ansöka om att bli auktoriserad fastighetsvärderare.  
94 Fastighetsmäklarinspektionen. Frågor om god fastighetsmäklarsed.  
95 Fastighetsmäklarinspektionen. Registrering.  
96 Fastighetsmäklarinspektionen. Om Fastighetsmäklarinspektionen. 
97 Fastighetsmäklarinspektionen. Registrering.  
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9 SOU 2017:27 - Vissa frågor inom fastighets- och 

stämpelskatteområdet 
Finansdepartementet har i SOU 2017:27 “Vissa frågor inom fastighets- och 

stämpelskatteområdet” genomfört en utredning som kartlägger de skattemässiga 

konsekvenser som olika typer av förvärv av fastigheter kan leda till.98 

En fastighet kan paketeras i bolagsform och om aktierna är näringsbetingade kan dessa 

säljas skattefritt. I samband med denna överlåtelse utgår ingen stämpelskatt eftersom 

det inte är fastigheten som byter ägare, utan aktierna. En fastighet kan även 

fastighetsregleras till en närliggande fastighet, och då aktiveras heller inte SL eftersom 

ingen fastighet byter ägare, utan marken överförs genom en fastighetsbildningsåtgärd i 

en förrättning.99 Utredningen är befogad för att överlåtelseformen är väldigt vanlig; 

omkring 90 procent av den totala omsättningen år 2015 i fastighetsbranschen skedde 

genom paketering. Den avgörande faktorn med fastighetspaketering är att sänka den 

totala utgående skatten.100 

Åtgärderna som presenteras i förslaget har som grund att skatteeffekten vid alla typer 

av överlåtelser ska motsvara varandra. Det vill säga att överlåtelse genom köp, 

fastighetspaketering eller fastighetsbildning ska resultera i samma skatt.101 

För fastighetsbildningsåtgärder är förslaget att införa generell stämpelskatteplikt, från 

vilken förrättningskostnaderna får räknas av, vilket betyder att den totala kostnaden 

inte ska bli högre. Lagen skulle få ett tillägg till 4 § SL med innebörden att förvärv av 

fast egendom mot ersättning är skattepliktiga om de sker genom fastighetsreglering 

eller klyvning.102 Stämpelskatten beräknas precis som vanligt enligt 8 och 9 §§ SL. 

Delar av fastigheter som genomgår en fastighetsbildningsåtgärd kommer inte att ha 

aktuellt taxeringsvärde, eftersom taxeringsvärdet ofta är hänfört till hela fastigheten. 

Därför kan inte köpeskillingen jämföras med taxeringsvärdet, utan ett värdeintyg krävs 

enligt 9 § 2 st SL. Förekomsten av värdeintyg på marknaden kommer därför att öka.103 

Avskattning vid transaktioner med paketerade fastigheter ska medföra motsvarande 

skattekonsekvenser som lagfartsansökan med tillhörande stämpelskatt ger upphov till. 

Dock sker denna beskattning enligt annan lag, och innebär alltså att värdeintyg inte 

behövs för att genomföra sådana köp.104  

                                                      
98 Regeringen. Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. 
99 SOU 2017:27, s. 13. 
100 SOU 2017:27, s. 14. 
101 Regeringen. Utredningens pressmeddelande: Förslag för att motverka skattefördelar vid 

paketerade transaktioner med fastigheter. 
102 SOU 2017:2, s. 33. 
103 SOU 2017:27, s. 313. 
104 SOU 2017:27, s. 329. 
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10 Tre typiska värdeintyg 
Flera olika utformningar av värdeintyg har observerats under kartläggningen av de 519 

värdeintygen som studerats. Samtidigt går det att konstatera att majoriteten av 

utfärdarna av värdeintyg använder sig av någon form av standardiserad mall som finns 

i ett par olika utformningar. De vanligaste mallarna är rättighetsskyddade av Capitex 

AB eller dess moderbolag Vitec Software Group AB.105 Mallarna verkar vara 

anpassade till mäklarbranschen, och det är uteslutande fastighetsförmedlare som 

använder sig av dessa. När en fastighetsförmedlare använder sig av en mall finns det 

aktuella företagets logotyp och kontaktinformation infogad i mallen. 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en sammanfattad bild av hur de vanligaste 

värdeintygen ser ut i praktiken. Exemplen skiljer sig åt när det kommer till utförlighet 

och innehåll på detaljnivå. Det första värdeintyget har ett tydligt utgångsläge i SL och 

innehåller mer uppgifter än vad som krävs, medan det sista är, i princip, så avskalat 

som möjligt. Alla tre exempel återkommer flera gånger i det insamlade materialet. Utav 

de 519 värdeintyg som studerats ser de flesta ut på något av de tre sätt som visas i detta 

kapitel. 

Utöver dessa mallar finns det en uppsjö av olika typer av värdeintyg utan standardiserat 

utseende. De aktörer som inte är mäklare använder sig inte av någon tydlig mall, även 

om det finns formuleringar som är återkommande.  

Den följande presentationen av de tre exemplen har som utgångspunkt att belysa hur 

de viktigaste kraven behandlas i de vanligaste värdeintygen, samt lyfta fram 

olikheterna. Beståndsdelarna som är i fokus är: utfärdarens lämplighet som sakkunnig, 

typ av intygat jämförelsevärde samt vilken värdetidpunkt som används.  

                                                      
105 Alla Bolag. Capitex AB. 
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10.1 Utförligt värdeintyg 
I det här exemplet hänvisas det explicit till bestämmelsen om värdeintyg i SL. 

Värdeintyget inleds med uppgifter om parterna i överlåtelsen, något som inte krävs för 

att ett värdeintyg ska vara giltigt, men skapar en kontext. Värdeintyget är utfärdat av 

en fastighetsförmedlingsfirma, som är en professionell aktör, och yrkespersonen som 

utfört arbetet titulerar sig som mäklare. Utifrån denna information är det möjligt att 

bedöma ifall personen anses vara sakkunnig som utfärdare. 

Den första raden anger sedan att det inte finns några industritillbehör på fastigheten, 

vilket egentligen bara är aktuellt att intyga när det gäller överlåtelser av fastigheter som 

helt eller delvis är inrättade för industriverksamhet. Den här meningen står ändå ofta 

med oavsett vilken typ av fastighet som berörs av värdeintyget, eftersom värdeintyget 

är upprättat utifrån en mall. 

Den andra raden innehåller en förklaring om att fastigheten inte är en 

jordbruksfastighet. Det finns inga speciella bestämmelser om jordbruksfastigheter 

kopplade till värdeintyg, men förvärv av jord- eller skogsbruksmark kan i vissa fall 

kräva tillstånd enligt jordförvärvslagen. Författarna misstänker att raden syftar till att 

utesluta behovet av sådant tillstånd. 

Det sista stycket är det som är relevant ut värdeintygssynpunkt. Värdet beskrivs som 

ett jämförelsevärde i ett sammanhang tillsammans med 9 § 2 st SL, vilket inte kan anses 

vara något annat än det värde som ska ligga till grund för beräkning av stämpelskatt. 

På liknande sätt är värdetidpunkten angiven som ”tidpunkten för upprättande av 

fångeshandlingen” tillsammans med en referens till 9 § 2 st SL. Att det är en korrekt 

värdetidpunkt är tydligt. Något exakt värde anges inte i värdeintyget, utan värdeintyget 

konstaterar bara ett generellt värde, nämligen att jämförelsevärdet inte överstiger den 

ovan angivna köpeskillingen. Detta resulterar i att stämpelskatten beräknas på 

köpeskillingen som är angiven i fångeshandlingen. 

Det här värdeintyget upprättades cirka en månad efter att köpebrevet undertecknades, 

men någon bedömning av hur signatursdatumet förhåller sig till tiden för upprättandet 

av fångeshandlingen behöver inte göras då värdetidpunkten har en tydlig anknytning 

till förvärvstidpunkten. 
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Värdeintyg #1  

 

Aktuell egendom Lund Helgonagården 6:16 

Fångeshandling Köpebrev daterat 2019-02-25 

Köpeskilling  1 500 000 kr 

Säljare  Josefin Andersdotter 

  Sommarvägen 1 

  123 11 Lund 

Köpare  Anders Josefinsson 

  Vintergränd 5 

  111 23 Lund 

 

I egendomen ingår inte sådana tillbehör till fastighet som avses i 2 kap. 3 § 

jordabalken. 

Fastigheten utgör ej jordbruksfastighet. 

Det jämförelsevärde som egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av 

fångeshandlingen och som avses i 9 §, andra stycket – Lag om stämpelskatt vid 

inskrivningsmyndigheter (SFS 1984:404) – överstiger inte den ovan angivna 

köpeskillingen. 

 

Din Mäklarbyrå AB 

Lund den 26 mars 2019 

Jon Svart 
………………………….. 

Jon Svart 

Fastighetsmäklare 

  

Din 

Mäklarbyrå 
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10.2 Måttligt värdeintyg 
Det här exemplet av värdeintyg är likt det första när det gäller grundläggande uppgifter 

och utfärdarens lämplighet som sakkunnig, men skiljer sig åt när det gäller typ av 

intygat jämförelsevärde och värdetidpunkt. Värdeintyget innehåller ingen hänvisning 

till SL, men det framgår ändå att handlingen ämnar ligga till grund för beräkning av 

stämpelskatt.  

Värdeintyget anger inte på vidare detaljerad nivå vilken typ av jämförelsevärde som 

har bedömts, utan enbart ”fastighetens värde”.  

Fastighetens värde intygas ”överensstämma med köpeskillingen enligt den ingivna 

köpehandlingen”, men inget nämns om vid vilken tidpunkt dessa värden var lika. 

Därför är det inte tydligt om värdetidpunkten är vid köpehandlingens upprättande, vid 

värdeintygets upprättande, eller vid något annat tillfälle. Tydlig värdetidpunkt får 

därför anses saknas helt och hållet, och i avsaknad av en sådan blir 

värderingstidpunkten intressant. Det skrivs inte ut när mäklaren har utfört sin värdering, 

men handlingen är daterad och då anses det vara värderingstidpunkten enligt IM. 

Därmed påkallas en bedömning av inom vilken tidsperiod värdeintyget har upprättats i 

förhållande till köpet.  

Likt det föregående värdeintyget anges inte något exakt värde, utan värdet bedöms bara 

generellt i förhållande till köpeskillingen. I det här exemplet intygas att fastighetens 

värde överensstämmer med köpeskillingen, vilket innebär att stämpelskatten utgår på 

köpeskillingen. 
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Lund 2019-03-26 

 

Värdeintyg #2    

 

Fastighet  Lund Helgonagården 6:16 

Ingivare  Din Mäklarbyrå AB 

Handläggare  Jon Svart, tel. 073-030 33 00 

Fastighetsägare/ Anders Josefinsson 

tomträttsinnehavare/ Vintergränd 5 

näringsidkare 111 23 Lund 

Köpeskilling  1 500 000 kr 

Byggnadstyp Fastigheten är obebyggd 

Värdeintyg Eftersom angiven fastighet saknar taxeringsvärde som 

kan ligga till grund för stämpelskatt intygas härmed att 

fastighetens värde bedöms överensstämma med 

köpeskillingen enligt den ingivna köpehandlingen. 

Mäklarens underskrift Lund 26 mars 2019 

Jon Svart  ___________                 
Jon Svart 

 

  

Din Mäklarbyrå 
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10.3 Avskalat värdeintyg 
Detta värdeintyg är det mest kortfattade av de tre exemplen. Det inleds med uppgifter 

om fastigheten, parterna och köpeskillingen, och det framgår att det är utfärdat av en 

mäklare som arbetar för en fastighetsförmedlingsfirma. 

Fastighetens värde definieras inte närmre, precis som i föregående exempel. Till 

skillnad från det andra exemplet, det så kallade ”måttliga värdeintyget”, finns däremot 

här en tydlig värdetidpunkt – ”tidpunkten för förvärvet”. När själva värdeintyget är 

upprättat går inte att läsa ut, men det är inte heller något krav. 

Värdet intygas inte överstiga köpeskillingen, vilket är ytterligare en generell 

beskrivning av värdet. Likt de föregående värdeintygen kommer stämpelskatten 

beräknas på den mellan parterna avtalade köpeskillingen.  
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Värdeintyg #3    

 

 

 

 

 Objekt  Fastigheten Lund Helgonagården 6:16 

 Överlåtelsehandling Köpekontrakt daterat 2019-02-25 

 Säljare  Josefin Andersdotter 

  Sommarvägen 1 

  123 11 Lund 

 Köpare  Anders Josefinsson 

   Vintergränd 5 

  111 23 Lund 

 Köpeskilling  1 500 000 kr 

 

 Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen vid tidpunkten för förvärvet. 

 

 Med vänlig hälsning 

 

 Jon Svart  ___________                 
 Jon Svart  

 Fastighetsmäklare 

  

Din Mäklarbyrå 
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11 Kartläggningen av värdeintyg 
11.1 Materialet 
Kärnan i denna rapport är de 600 kompletteringsärenden som har bearbetats och 

sammanställts. Variationen värdeintygen emellan har ibland varit stor, vilket har krävt 

att vissa synonyma beteckningar och formuleringar grupperats ihop och hanterats som 

en enhet för att en tydlig presentation ska bli möjlig. För att se hur värdeintygen har 

inventerats, se Bilaga 1.  

11.1.1 Inventerade kompletteringsärenden 

I tabell 11.1 redovisas att av de 3 300 kompletteringsärenden som ingick i IM:s lista 

från år 2017 inventerades 600 stycken, varav 521 stycken handlade om värdeintyg för 

fastigheter utan aktuella taxeringsvärden. De övriga 81 ärendena berörde andra frågor, 

exempelvis kompletteringar som handlade om betalning av uppskjuten skatt eller 

värdeintyg för industritillbehör. Vissa ärenden innehöll inte alla erforderliga handlingar 

och kunde därför inte användas. 

Tabell 11.1 - Sammanfattning av datamaterialet. 

Grunddata Antal Procent 
Samtliga kompletteringsärenden år 2017 3300 100 % 

Inventerade i examensarbetet 600 18 % 

varav var värdeintygsärenden 519  87 %  

varav var andra ärenden ej relevanta 81  13 %  

Summa 600  100 %  

I figur 11.1 illustreras att besluten om fastställd stämpelskatt i ärendena har en 

fördelning som varit spridd över året, vilket tyder på att randomiseringen fungerade bra  

och materialet inte är påverkat av trender över kort tid. Det går att se en nedgång i 

antalet beslutade ärenden under semestermånaderna, men detta är väntat i och med att 

färre personer arbetar då. 

 
Figur 11.1 - Antal beslutat i kompletteringsärenden under år 2017, månad för månad. 
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Spridningen har även varit god geografiskt. Totalt har fastigheter från 191 kommuner 

runt om i Sverige berörts och samtliga av Sveriges 21 län finns representerade. I figur 

11.2 går det att se i vilka län de av värdeintygen berörda fastigheterna har varit belägna.   

 
Figur 11.2 – Antal upprättade värdeintyg per län. 

11.1.2 Kontroll genom stickprov 

Då datamaterialet är baserat på kompletteringsärenden uppstår frågan hur de värdeintyg 

som direkt skickas in samband med lagfartsansökan ser ut. Ett stickprov där 

lagfartsärenden från samtliga kontor, fördelat på två dagar med ett halvår emellan, har 

därför genomförts. 827 lagfartsärenden har undersökts och värdeintyg förekom i 17 av 

dessa, vilket motsvarar cirka 2 procent. Detta innebär att de värdeintyg som ligger till 

grund för jämförelsen med datamaterialet är få. Samtidigt saknade ungefär lika många 

lagfartsärenden som krävde värdeintyg den nämnda handlingen, och dessa blev sedan 

kompletteringsärenden. Om stickprovet är representativt har urvalet av ärenden som 

ligger till grund för datamaterialet inkluderat hälften av de värdeintyg som skickas in. 

De värdeintyg som skickades in i samband med lagfartsanökan skiljer sig inte nämnvärt 

från de som skickats in som komplettering. Exempelvis är utformningen liknande och 

yrkes- eller utbildningstitlarna stämmer överens med resterande material vid en 

överskådlig jämförelse.  
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11.1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis utgörs materialet av många observationer, som är utspridda både 

över tid och geografiskt. Detta betyder att varken upprättaren av värdeintyg eller 

godkännaren av värdeintyg är koncentrerade till några enskilda personer, utan 

materialet kommer från olika källor. Inga nämnvärda skillnader mellan värdeintygen i 

kompletteringsärenden och lagfartsärenden upptäcktes. Den här bakgrunden skapar 

trovärdighet för materialet att vara någorlunda representativt för helheten.  

Det saknas det exakta uppgifter om hur många värdeintyg som totalt förekommer i 

praktiken. Stickprovet antyder att cirka 2 procent av lagfartsansökningarna innehåller 

ett värdeintyg, och ytterligare 2 procent blir senare ett kompletteringsärende för att 

inhämta ett värdeintyg, vilket skulle betyda att ett värdeintyg behövs i 1 fall av 25. 

11.2 Fångestyp 
Tabell 11.2 visar de olika typer av förvärv som har legat till grund för 

lagfartsansökningarna. De flesta ärenden har varit vanliga köp, med 92 procent. I regel 

har den handling som köparen sökt lagfart på varit köpebrevet, men i enstaka fall har 

köpekontrakt funnits bland handlingarna. Vilken typ av fångeshandling som har 

ingivits tillsammans med lagfartsansökan har inte noterats särskilt i sammanställningen 

av datamaterialet. 

Transportköp är också en form av köp, men den typen av förvärv har noterats särskilt, 

då dessa inte sällan har ägt rum mellan parter som förefallit vara lika och eventuellt 

haft gemensamma intressen. I och med att parter som står varandra nära inte 

nödvändigtvis behöver finna varandra på en fri och öppen marknad kom transportköp 

att utgöra en egen kategori. Transportköpen har utgjort 4 procent av materialet. 

Gåvor är i regel befriade från stämpelskatt och har en särställning i sammanhanget. 

Gåvor har förekommit i liknande utsträckning som transportköp och står för 4 procent. 

Tabell 11.2 - Typ av förvärv baserat på ingiven fångeshandling. I många datapresentationer är gåvorna 

bortplockade p.g.a andra bestämmelser om stämpelskatt och det blir felaktigt om köp och gåva blandas. 

Fångestyp Antal Procent 
Köp 478 92 % 

Transportköp 20 4 % 

Gåva 21 4 % 

Observationer  519 100 % 

 

11.3 Olika fastighetstyper 
En fråga som var tänkt att behandlas i den här rapporten var ifall värdeintygen skilde 

sig åt beroende på vilken typ av fastighet det handlade om. En bit in i arbetet framkom 

det att fastighetens ändamål inte alltid framgår av de inskickade handlingarna vilket 

försvårade den typen av undersökning. Av de granskade ärendena har cirka hälften 

innehållit en uppgift som gör det möjligt att uttolka fastighetens användning eller 

ändamål. Frågan har därför inte analyserats djupare än vad som redovisas i tabell 11.3. 
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De mer utförliga värdeintygen anger ofta fastighetstypen, och någon av de vanliga 

mallarna innehåller en kort beskrivning av ändamålet. Ibland har typkoden för 

fastighetstaxering stått med, antingen som faktisk information eller som en preliminär 

bedömning. 

När fastighetstyp står med är det ofta frågan om en fastighet avsedd för 

bostadsändamål, antingen obebyggd eller med ett uppfört småhus. Det går inte alltid 

att avgöra huruvida fastigheten är bebyggd eller inte då formuleringar så som ”fastighet 

avsedd för bostadsändamål” inte direkt säger något om byggnationen. Materialet 

indikerar dock att bostadsfastigheter är vanliga objekt i värdeintygsärenden, men det 

finns en stor mängd av andra typer av fastigheter därutöver. 

Tabell 11.3 - Ett urval av definierade fastighetsändamål som de anges i värdeintyg. 

Typ av fastighet Antal 
Bostadsändamål 74 

Tomt (obebyggd) 64 

Jord- eller skogsbruksändamål 42 

Observationer 180 

16 stycken värdeintyg, minst, gäller specialfastigheter. De utgörs bland annat av skolor 

och samlingslokaler. Det förekommer även industrifastigheter och kommersiella 

fastigheter i viss utsträckning, med det har varit svårt att identifiera dem i många fall. 

11.4 Intyg av sakkunnig 
I frågan om vem som upprättar värdeintyget har fokus legat på att kartlägga begreppet 

”sakkunnig” i praktiken. I inventeringen av värdeintygen har det då noterats ifall 

utfärdaren är en professionell aktör eller en privatperson, vilken typ av organisation 

den professionella aktören kan klassas som, samt vilken yrkes- eller utbildningstitel 

upprättaren använder. 

11.4.1 Professionell eller privat aktör 

Av tabell 11.4 framgår det att den absoluta majoriteten av värdeintyg har upprättats av 

en professionell aktör. Att en utfärdare har kategoriserats som professionell betyder 

inte att den behöver vara kunnig inom fastighetsvärdering, utan bara att det är ett 

företag, myndighet eller annan juridisk person som har anlitats för att upprätta 

värdeintyget. 

Ett värdeintyg har ansetts vara utfärdat av en privatperson i de fall en professionell 

aktör inte framgår av dokumenten. 

Tabell 11.4 - Utfärdare klassificerad som professionell eller privat. 

Typ av utfärdare Antal Procent 

Professionellt   489 94 % 

Privat 30 6 % 

Observationer 519 100 % 
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11.4.2 Kategorier av aktörer 

120 unika aktörer har upprättat de 489 värdeintyg som tidigare bedömts vara utfärdade 

professionellt. För att kunna redogöra för aktörers huvudsakliga sysselsättning har 

dessa grupperats så att aktörer med liknande verksamhet utgör en kategori, vilket 

sammanställs i figur 11.3. 

Kategorin ”fastighetsförmedling” innefattar de aktörer som är renodlade mäklarföretag, 

medan de verksamheter som även erbjuder andra fastighetstjänster har klassats som 

fastighetskonsulter. 

Kategorin ”ekonomikonsult” inkluderar redovisnings- och ekonomikonsultsföretag, 

där den huvudsakliga inriktningen inte är fastighetsekonomi. 

Kategorin ”övrigt” utgörs av de aktörer som inte uppenbart hört till någon av de andra 

kategorierna. Exempel på aktörer som ingår i kategorin är snickeriföretag och 

byggutvecklingsföretag. 

 
Figur 11.3 - I figuren ovan listas upprättade värdeintyg utifrån kategori av aktör. 

De allra flesta värdeintyg är utfärdade av kategorin fastighetsförmedlare. Dessa står för 

56 procent av alla värdeintyg och köpeskillingarna varierar i storlek, från 0 kronor till 

34 miljoner kronor och avser många olika typer av fastigheter. Därefter följer banker 

med 18 procent, och sedan fastighetskonsulter med 15 procent. Det förekommer också 

att kommuner och myndigheter utfärdar värdeintyg, men den privata sektorn 

dominerar. 
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11.4.3 Verksamma aktörer 

De tre aktörer som utfärdar flest värdeintyg enligt tabell 11.5 svarar tillsammans för 

152 stycken värdeintyg, motsvarande 29 procent av det totala materialet. De stora 

aktörernas värdeintyg har ofta en väldigt likartad utformning då de utgår från mallar, 

något som redogjordes för i kapitel 10. 

Tabell 11.5 - De aktörer som utfärdar flest värdeintyg. Privatpersoner har betraktats som samma aktör. 

Rank Aktör Antal Procent 
1 Fastighetsbyrån 63 12,1 % 

2 Länsförsäkringar fastighetsförmedling 53 10,2 % 

3 Svensk fastighetsförmedling 36 6,9 % 

4 Privatpersoner sammanslagna 30 5,8 % 

5 Swedbank 27 5,2 % 

6 Handelsbanken 19 3,7 % 

7 Mäklarhuset 18 3,5 % 

8 LRF Konsult 18 3,5 % 

10 Sparbanken 17 3,3 % 

9 Nordea 16 3,1 % 

11 Skandia mäklarna 13 2,5 % 

12 Husman Hagberg 10 1,9 % 

13 Svefa 10 1,9 % 

14 Bryggan 8 1,5 % 

15 Forum fastighetsekonomi 8 1,5 % 

16 Kommun 8 1,5 % 

17 Bjurfors 7 1,3 % 

18 SEB 6 1,2 % 

19 Lantmäterimyndighet 6 1,2 % 

20+ Resterande aktörer sammanslagna 146 28,1 % 

  Observationer 519 100 % 

Alla privatpersoner har betraktats som en aktör även om de egentligen består av 30 

enskilda upprättare. Detta för att kunna visa hur stor del som privatpersoner står för. 

11.4.4 Yrkes- och utbildningsgrupper 

Bland värdeintygen återfinns 63 unika yrkes- eller utbildningstitlar efter den första 

översiktliga grupperingen av synonyma titlar. Exempelvis har både 

”fastighetsmäklare” och ”mäklare” betraktats som ”mäklare” i den första 

sammanslagningen. Dessa 63 unika titlar har sedan delats in ytterligare en gång i större 

yrkes- och utbildningsgrupper där titlar inom samma fält slagits ihop till en grupp, 

vilket presenteras i figur 11.4. Efter föregående avsnitt är det föga förvånande att 

mäklarna är den yrkes- och utbildningsgrupp som upprättar den allra största mängden 

värdeintyg. Grupperna är särskilt intressanta att granska då de säger något om vilka 

som bedöms vara sakkunniga i praktiken. Lantmäteriet listar själv ”banktjänsteman, 

mäklare eller annan behörig värderingsman” som sakkunniga på sin hemsida. Bland 

värdeintygen figurerar dessa grupper i stor utsträckning, men det finns även andra titlar 

som inte faller in under någon av de nämnda grupperna. 
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Figur 11.4 – Unika yrkes- eller utbildningstitlar indelade i yrkes- och utbildningsgrupper. 

Den näst vanligaste yrkes- och utbildningsgruppen är egentligen ingen grupp 

överhuvudtaget, utan utgörs av de fall där upprättaren av värdeintyget inte har redovisat 

någon yrkestitel. De flesta av dessa värdeintyg är upprättade av en aktör tillhörande 

bankkategorin, vilket framgår av tabell 11.6.  

Tabell 11.6 - Aktörer som utfärdat värdeintyg utan att ange specifik yrkestitel. 

Kategori av aktör för “Ej angiven” titel Antal Procent 
Skatteverket 1 0,9 % 

Lantmäterimyndighet 1 0,9 % 

Övrigt 1 0,9 % 

Ekonomikonsult 2 1,9 % 

Fastighetskonsult 3 2,8 % 

Privatperson 4 3,8 % 

Fastighetsförmedling 29 27,4 % 

Bank 65 61,3 % 

Observationer 106 100,0 % 
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När det har varit en privat utfärdare har ett yrke i de flesta fall varit angivet. Vad de 

privata värdeintygsupprättarna arbetar som framgår av tabell 11.7. 

Tabell 11.7 – Yrkes- eller utbildningstitel som privatpersoner använt. 

Yrkes- eller utbildningstitel Antal 

Titel saknas 4 

Lantmätare 4 

Mäklare 3 

Värderingsman 3 

Byggnadsingenjör 2 

Civilingenjör lantmäteri 2 

Fastighetsekonom 2 

Skogsmästare 2 

Certifierad intern värderingsman på Swedbank AB 1 

Civilingenjör 1 

Jägmästare 1 

Lantmästare 1 

Mark- och exploateringschef/Lantmätare 1 

Mäklare/Byggnadsingenjör 1 

Mäklare/Värderingsman 1 

Skoglig planläggare 1 

Observationer 30 

I tabell 11.8 redovisas de yrkes- eller utbildningstitlar som författarna anser inte 

uppenbart behärskar fastighetsvärdering. Den vänstra kolumnen anger vilken kategori 

av aktör – utifrån den indelning som redovisas i figur 11.3 – den aktuella personen 

arbetar för, med syfte att titeln ska kunna sättas i sitt sammanhang. Sammanfattningsvis 

visar tabell 11.8 att banker har en del upprättare av värdeintyg som inte uppenbart har 

kompetens av fastighetsvärdering. Detsamma gäller för aktörskategorin ”övrigt” där 

inte heller aktören uppenbart sysslar med fastighetsvärdering. 

Tabell 11.8 - Titlar och aktörens kategori för upprättade som är "tveksamma". 

Kategori av aktör (antal) Yrkes- eller utbildningstitel Antal 
Kommun (1) Byggnadsinspektör 1 

Bank (1) Personal Banking Adviser 1 

Bank (5) Företagsrådgivare 5 

Bank (1) Bankrådgivare 1 

Bank (1) Rådgivare 1 

Bank (3) Utsedd av kontorschef 3 

Bank (6) Kontorschef 6 

Privatperson (2), Övrigt (1) Byggnadsingenjör 3 

Övrigt (1) Jur.kand 1 

Övrigt (1) Auktoriserad trähussäljare 1 

Övrigt (1) VD 1 

 Observationer 24 
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11.5 Tidpunkt 
Tre olika tidpunkter har varit av betydelse i denna undersökning: värdetidpunkt, 

värderingstidpunkt, och värdeintygets signatursdatum. Dessa tidpunkter har jämförts 

med förvärvstidpunkten – datumet då fångeshandlingen undertecknades – för att 

undersöka hur väl lagbestämmelsen om att värdetidpunkten ska överensstämma med 

förvärvstidpunkten efterlevs. 

I första hand har en tydligt angiven värdetidpunkt tagits i beaktning. I avsaknad av 

sådan har värderingstidpunkten noterats, då det har framkommit att begreppen ibland 

används synonymt. Slutligen har datummärkningen på värdeintyget, så kallat 

signatursdatum, använts.  

Tabell 11.9 listar olika sätt att uttrycka värdetidpunkten. Formuleringarna ”tidpunkten 

enligt 9 § SL” och ”tidpunkten vid överlåtelsen” anses vara en angiven värdetidpunkt 

som är densamma som förvärvstidpunkten. ”Tidpunkten vid överlåtelsen” är ett 

samlingsnamn för alla skrivelser som hänvisar till förvärvstidpunkten, exempelvis ”vid 

tidpunkten för förvärvet” eller ”vid fångeshandlingens upprättande”.  

Tabell 11.9 - Sammanställning av sättet att redovisa värdetidpunkt för värderingen i värdeintyget. 

Sätt att ange 
värdetidpunkt 

Angiven värdetidpunkt Antal Procent 

Generellt Tidpunkten enligt 9 § SL 12 2 % 

Generellt Tidpunkten vid överlåtelsen 187 36 % 

Exakt Värdetidpunkten är datum xxxx-xx-xx 77 15 % 

Bristfälligt (Värdetidpunkt saknas) 243 47 % 

  varav värderingstidpunkt finns 86               36 %  

  varav värdeintyget har signatursdatum 147               60 %  

  varav datum saknas helt 10              4 %  

  Observationer  243  100%  

 Observationer  519  100 % 

I nästan hälften av alla värdeintyg saknas en tydligt angiven värdetidpunkt., men i 

många av dessa ärenden finns dock andra tidpunkter angivna. I 86 av dessa 243 fall 

finns en värderingstidpunkt med, något som författarna emellertid inte anser alltid är 

synonymt med värdetidpunkt. Författarnas generella uppfattning är dock att många 

ingivare av värdeintyg använder dessa ord synonymt, men huruvida det är korrekt i det 

enskilda fallet är svårt att bedöma.  

I tabell 11.10 visas två exempel på detta. I exempel 2 antar författarna att med 

”värderingstidpunkt” åsyftas tidpunkten då värderingsarbetet utförts, medan i 

exempel 1 så har ”värderingstidpunkt” använts synonymt med ”värdetidpunkt”. Detta 

eftersom skillnaden mellan värderingstidpunkt och signaturdatumet är flera månader, 

och att värdeintygets utformning pekar på att det är en värdetidpunkt som upprättaren 

egentligen menar. 
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Tabell 11.10 - Exempel på hur värderingstidpunkt kan förväxlas i värdeintyg. 

Exempel 1 Exempel 2 

Fångeshandling upprättad 2017-01-01 Fångeshandling upprättad 2017-01-01 

Angiven "Värderingstidpunkt" 2017-01-01 Angiven "Värderingstidpunkt" 2017-04-30 

Värdeintygets signaturdatum 2017-04-30 Värdeintygets signaturdatum 2017-04-30 

➔ Värderingstidpunkt = värdetidpunkt ➔ Värderingstidpunkt = Tidpunkt då värderingsarbetet 
utfördes. 

I 157 fall saknas både tydlig värdetidpunkt och värderingstidpunkt, men däremot har 

147 av dessa värdeintyg ett signatursdatum, se åter tabell 11.9. Det betyder att i 10 

värdeintyg saknas alla typer av datum och de innehåller således ingen tidsreferens 

överhuvudtaget. I de 147 fall där signatursdatum finns har detta tolkats som 

värdetidpunkten. I många ärenden är fångeshandlingen och värdeintyget upprättat på 

samma dag, vilket leder till att signatursdatumet blir korrekt värdetidpunkt även om det 

är otydligt uttryckt. För att åskådliggöra hur värdeintygen förhåller sig till 

fångeshandlingen har tre olika diagram tagits fram där tidpunkterna i värdeintygen 

jämförs med förvärvstidpunkten. 

I figur 11.5 visas det första urvalet, där en jämförelse görs mellan den angivna 

värdetidpunkten och förvärvstidpunkten. Vid denna jämförelse är i 252 fall skillnaden 

noll dagar, vilket betyder att värdetidpunkten är densamma som förvärvstidpunkten. 

Samtidigt är 243 värdeintyg utan en angiven värdetidpunkt varför någon jämförelse 

inte kan göras i dessa fall. Resterande värdeintyg har någon form av tidsskillnad mellan 

värdetidpunkt och förvärvstidpunkt. 

I figur 11.6 har värderingstidpunkten tolkats som värdetidpunkten, vilket har resulterat 

i att ytterligare 86 jämförelser har kunnat göras. De värdeintyg som vid det första 

urvalet kunde dateras har lämnats oförändrade. Nu är 288 värderingar daterade till 

förvärvstidpunkten, men 157 stycken fortfarande inte går att jämföra. Det går också att 

se en ökning av värdeintyg över hela intervallet, men med tyngd på yttervärdena. 

I figur 11.7 har signatursdatumet på värdeintyget jämförs med förvärvstidpunkten för 

de värdeintyg som fortfarande inte har kunnat dateras. I den sista sammanställningar 

har 147 ärenden tillkommit jämfört med tidigare, men 10 stycken förblir utan 

datumjämförelse då dessa helt har saknat tidsreferens.  Som tidigare har de värdeintyg 

som kunnat dateras i föregående urval lämnats oförändrade.  

Sammanfattningsvis framgår det att i många värdeintyg saknas värdetidpunkt eller så 

är den otydlig. När fler tidpunkter tolkas in, minskar antalet värdeintyg som helt saknar 

värdetidpunkt, men antalet värdeintyg med avvikande värdetidpunkt ökar. Av figur 

11.7 framgår att 85 ärenden har en värdetidpunkt som ligger minst en månad efter 

förvärvstidpunkten, och att 19 ärenden har en värdetidpunkt som ligger minst en månad 

före förvärvstidpunkten. Cirka 60 procent av värdeintygen, 323 stycken, har en tolkad 

värdetidpunkt som är på dagen för förvärvstidpunkten.  
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Figur 11.5 - Skillnad mellan värdetidpunkten och förvärvstidpunkt.  

 
Figur 11.6 - Skillnad mellan värdetidpunkten eller värderingstidpunkten och förvärvstidpunkt. 

 
Figur 11.7 - Skillnad mellan värdetidpunkten, värderingstidpunkten, eller värdeintygets 

signatursdatum.och förvärvstidpunkt. 114 st (19+ 85+10) intyg är för avlägsna från förvärvstidpunkten.   
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11.6 Egendomens värde 
Det värde som anges i värdeintyget är det som påverkar storleken på stämpelskatten 

och är därmed av stor betydelse. Under kartläggningen av värdeintygen har fokus lagts 

på hur värdet anges och vilken typ av värde som anges. 

Värderingsmetoden för bedömningen av värdet har varit knapphändigt redovisad i 

värdeintygen. Enstaka värdeintyg har liknat fullständiga värdeutlåtanden, och utöver 

dem har det funnits kortfattade värderingsredogörelser i ett fåtal ärenden. 

11.6.1 Värdets precision 

Sättet att beskriva värdet på har i tabell 11.11 delats upp i tre kategorier: generellt, 

intervall och exakt. Generella värdebeskrivningar är sådana som sätter värdet i relation 

till köpeskillingen, medan ett exakt värde är ett specifikt belopp. Intervallens storlek 

omräknat till procent har varierat upp till 20 procent kring ett angivet värde. Ett intygat 

intervallvärde kan exempelvis vara 100 000 kronor plus minus 10 000 kronor, vilket 

ger ett procentuellt intervall på 10 procent. Ungefär 17 stycken intervall har spann på 

mellan 0 och 10 procent, och 12 stycken är mellan 11 och 20 procent.  

Tabell 11.11 - Olika sätt att ange värde i värdeintyg. 

Sätt att ange värde i värdeintyg Antal Procent 
Generellt 289 55 % 

Exakt 201 39 % 

Intervall 29 6 % 

Observationer 519 100 % 

Det vanligaste sättet att intyga ett värde är att det ”inte överstiger köpeskillingen”, men 

det är också vanligt förekommande att använda formuleringen att värdet 

”överensstämmer med köpeskillingen”. Båda uttryck benämns som generella värden.  

När det gäller gåvor får ersättningen som utgår maximalt motsvara 85 procent av 

gåvans värde. Därför behöver värdeintyget intyga att ersättningen är 85 procent eller 

mindre än den överlåtna fastighetens värde. I alla fall förutom ett har värdet angivits 

exakt så att beloppen har kunnat jämföras procentuellt, och sedan har beslut om 

stämpelskatt tagits.  Två värdeintyg i gåvoärenden använde sig av en generell 

beskrivning av värdet. I ett fall intygades det att värdet ”inte understiger ersättningen”, 

men inte i vilken grad det understeg ersättningen. Den andra skrivelsen var att värdet 

”inte överstiger ersättningen”.  I båda fall fattades det ett beslut om 0 kronor i 

stämpelskatt. 

11.6.2 Typ av värde 

Vilken typ av värde som anges i värdeintygen är inte alltid helt tydligt. Det tillhör inte 

vanligheterna att värderingsmetod anges, något som annars hade kunnat vara till hjälp 

för att uttolka vilket typ av värde det är frågan om.  
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I figur 11.8 presenteras de typer av värden som förekom i materialet. Ovanför den röda 

linjen hamnar typer av värden som författarna bedömt vara godtagbara som grund för 

beräkning av stämpelskatt. Under den röda linjen hamnar värden som författarna anser 

inte överensstämmer med det värde som åsyftats i lag. Däremot har värdeintygen 

accepterats av IM och stämpelskatt har fastställts utifrån dessa angivna värden. 

 
Figur 11.8 - Definierat typ av värde i värdeintyget. 

Genom att skriva ut ”värde enligt 9 § SL” råder det inga tveksamheter om att det 

intygade värdet är det som efterfrågas.  

Att värdet definieras som ”marknadsvärde” innebär antingen att det faktiskt skrivs, eller 

genom att värdeintyget utgörs av en marknadsvärdering, och sålunda inte benämns som 

ett värdeintyg.  

När det gäller jämförelsevärde, värde, objektets värde och fastighetens värde, framgår 

egentligen inte vilket värde som åsyftas. Begreppen kan syfta till ett annat värde än det 

som lagen avser, men torde uppfattas som någon form av marknadsvärde i normala fall. 

Även om de åsyftade värdena inte är tydliga, är de angivna formuleringarna inte direkt 

felaktiga. 

Att värdet baserats på köpeskillingen innebär att värdeintyget i sig blir utan effekt, då 

syftet med värdeintyget är att oberoende av köpeskillingen bekräfta den överlåtna 

egendomens värde och sedan jämföra dessa belopp. 

Ett tilltänkt taxeringsvärde innebär att man med hjälp av Skatteverkets taxeringsmetod 

räknat fram vad taxeringsvärdet hade varit ifall objektet erhållit ett vanligt 

taxeringsvärde. Detta resulterar inte i det jämförelsevärde som åsyftas i lag. 
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12.6.3 Intygat värde i jämförelse med köpeskilling 

En markant majoritet av värdeintygen intygar ett värde som medför att stämpelskattens 

storlek beräknas utifrån den mellan parterna överenskomna köpeskillingen, vilket 

framgår i tabell 11.12. Endast 59 stämpelskattebeslut har baserats på det i intyget 

angivna värdet. 

Tabell 11.12 - Sammanställning över värdeintyg som leder till att stämpelskatten utgår på ersättningen.  

Stämpelskatt på köpeskilling? Antal Procent 
Ja 434 84 % 

Nej 59 11 % 

Uppskov 8 2 % 

Ingen stämpelskatt, klassad som gåva i beslutet 18 3 % 

Observationer 519 100 % 

När det kommer till ärenden i vilka den sökande har fått uppskov med skatten går det 

inte att säga huruvida skatten har beräknats utifrån ersättningen eller det ingivna 

värdeintyget, då beloppet ännu ej fastställts. Av de 21 överlåtelserna rubricerade som 

gåvor i figur 11.2 var det 3 stycken i stämpelskattebeslutet som inte betraktades som 

gåvor, och stämpelskatt togs ut.  

Generellt formulerade värdeintyg förekommer i hög utsträckning vilket innebär att det 

är svårt att bedöma hur egendomens värde förhåller sig till köpeskillingen, utöver att 

värdet är tillräckligt lågt för att stämpelskatten ska beräknas på köpeskillingen. I de fall 

som ett exakt värde har angetts är det i många fall detsamma som beloppet på 

köpeskillingen. Endast när det intygade värdet är angivet som ett belopp högre än 

köpeskillingen ska skatten utgå på det intygade värdet. I figur 11.9 visas hur de vanliga 

sätten att ange värde på inverkar på den utgående stämpelskatten. 

Figur 11.9 - Värdeintygets angivna värde i förhållande till köpeskilling (KS). Jämförelsen avser bara köp 

och transportköp - inte överlåtelser rubricerade som gåvor. 2 ärenden hade högre intygade värden än 

köpeskillingen men trots det togs stämpelskatt ut på köpeskillingen - förmodligen ett misstag av 

handläggaren.  
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I figur 11.10 redovisas den procentuella skillnaden mellan det i värdeintyget angivna 

värdet och köpeskillingen. Många fastigheter har överlåtits till ett pris under det 

bedömda marknadsvärdet. 7 försäljningar har skett till priset av en krona vilket leder 

till att det inte går att jämföra köpeskillingen med intygat värde, då resultatet blir 

vilseledande. Den typen av affär är benämnd ”specialfall” i figur 11.10. 16 värdeintyg 

intygade ett värde som motsvarar över 500 procent av den erlagda köpeskillingen, 

vilket betyder att köpeskillingen inte alls kan jämställas med marknadsvärdet. 

 
Figur 11.10 - Procentuell skillnad vid köp mellan intygat värde och köpeskilling. Tabell 11.12 ger antalet 

observationer: Exakt (201 st) plus Intervall (29 st) varav 19 stycken dras bort av dessa som är rubricerade 

som gåvor, vilket leder till 211 intyg. Generella intyg kan inte jämföras procentuellt och tas inte med. 

Det finns en del värdeintyg som intygar ett exakt värde som är lägre än köpeskillingen 

också, vilket illustreras av staplarna till vänster i figur 11.10. Det betyder att 

intygsgivaren ansett att försäljningspriset varit för högt jämfört med marknadsvärdet. 

När det har varit frågan om gåvor ser situationen annorlunda ut. Där överstiger värdet 

ersättningen i alla fall utom ett. Tre gånger beskattades ett förvärv som benämndes som 

gåva som ett köp, varav en gång på grund av att ersättningen översteg 85 procent av 

det intygade värdet. I de två andra fallen betraktades avsikten med överlåtelsen inte 

vara en gåva då mottagarna var företag. 
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11.7 Parter i överlåtelsen 

11.7.1 Köpare och säljare 

Konstellationerna mellan överlåtare och förvärvare har sett olika ut och de flesta 

tänkbara juridiska och fysiska personer har förekommit någon gång. Tabell 11.13 visar 

en matris för köpare och säljare och det är framförallt överlåtelser mellan 

privatpersoner som har figurerat. I 226 fall har både säljare och köpare varit 

privatpersoner och i 70 fall har både säljare och köpare varit företag.  

Tabell 11.13 - Överlåtande respektive förvärvande part sammanfattat i en matris. 

 KÖPARE  

S 
Ä 
L 
J 
A 
R 
E 

 BRF 
Döds-

bo 
Före-
ning 

Före-
tag 

Försam
-ling 

Kom- 
mun 

Kon- 
kursbo 

Privat 
Stat-

en 
Stift-
else 

Totalt 
Pro-
cent 

 

BRF 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 15 2,9% 

Döds- 
bo 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0,6% 

Före- 
ning 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 10 1,9% 

Före- 
tag 16 0 0 70 0 5 0 72 0 0 163 31,4% 

För- 
samling 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0,6% 

Kom- 
mun 0 0 1 45 1 0 0 25 0 0 72 13,9% 

Kon- 
kursbo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,4% 

Privat 
  

1 0 3 15 0 1 0 226 0 0 246 47,4% 

Staten 
  

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,2% 

Stift- 
else 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0,8% 

Totalt: 18 0 4 136 1 6 0 354 0 0 519 100% 

Procent 3,5% 0,0% 0,8% 26,2% 0,2% 1,2% 0,0% 68,2% 0,0% 0,0% 100%  

 

11.7.2 Dubbla processer 

Det är inte helt ovanligt att både köpebrev och värdeintyg upprättas av samma aktör, 

vilket visas i tabell 11.14. Aktören är alltså involverad i dubbla processer i 

fastighetstransaktionen. Exempelvis kan en mäklarfirma dels bistå sina kunder med 

framtagandet av ett köpebrev när de mäklat affären, för att senare även upprätta ett 

värdeintyg för samma affär. Det är framförallt fastighetsförmedlare som figurerar i de 

fall som både köpebrev och värdeintyg tagits fram av samma aktör. 

Tabell 11.14 - Samma aktörs involvering i både upprättandet av köpebrev och värdeintyg. 

Involvering i dubbla processer Antal Procent 

Samma aktör har upprättat både köpebrev & värdeintyg 144 28 % 

Olika aktörer har upprättat köpebrev & värdeintyg 375 72 % 

Observationer 519 100 % 
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11.7.3 Kommuner 

Kommuner är säljande part i 72 överlåtelser enligt tabell 11.13. Av dessa utgår i fem 

fall stämpelskatt på det intygade värdet, och i resterande fall är det intygade värdet 

understigande eller överensstämmande med köpeskillingen. I sju överlåtelser upprättar 

kommunen värdeintyg för en fastighet som kommunen själv har sålt. I alla fall utom ett 

av dessa intygar kommunen värden som inte överstiger köpeskillingen, och i ett av 

fallen intygar kommunen att marknadsvärdet är marginellt högre än köpeskillingen.  

Ett anmärkningsvärt fall är då har kommunen sålt en fastighet för 1 krona till en 

församling, och en utomstående professionell aktör har intygat att värdet var 50 000 

kronor. I ett sista fall har kommunen varit köpare av en fastighet, och även upprättat 

värdeintyget, något som inte borde ha godkänts enligt IM:s handbok. 

11.8 Taxeringsvärde 
För de 59 fall som ett värdeintyg har lett till att stämpelskatt utgår på det intygade värdet 

har det senare fastställda taxeringsvärdet tagits fram för att undersöka hur 

beskattningen skulle ha sett ut om fastigheten hade haft det taxeringsvärdet redan vid 

överlåtelsen. Bland dessa ärenden finns specialbyggnader som inte har 

taxeringsvärden, och sådana fastigheter som varit för komplicerade att ta fram 

taxeringsvärde för då de genom omfattande förändring mellan överlåtelse och taxering. 

Totalt 46 jämförelser mellan taxeringsvärde och ersättning har kunnat göras och 

resultatet visas i tabell 11.15, och utav dessa ärenden handlade ett fall om gåva. 

Taxeringsåret har varit 2017 eller 2018 beroende på fastighetstyp. 

Hälften av de intygade värdena visar sig ligga under det senare taxeringsvärdet. Detta 

kan bero på att värdeökande åtgärder genomförts på fastigheten efter att värdeintyget 

upprättades, men faktum kvarstår även om värdet av senare byggnationer räknas bort 

från det totala taxeringsvärdet. I några fall, då taxeringsvärdet är mindre än både 

köpeskilling och intygat värde, har stämpelskatt utgått på ett högre belopp än vad som 

hade skett om ett taxeringsvärde funnits. I de fall då taxeringsvärdet är större än både 

det intygade värdet och köpeskillingen har stämpelskatt utgått på ett värde som varit 

lägre än vad som hade skett i om ett taxeringsvärde funnits.  

Tabell 11.15 - Taxeringsvärdets förhållande till köpeskilling och intygat värde. 

Taxeringsvärdets storleksordning Antal Procent 

Taxeringsvärde mindre än både köpeskilling och intygat värde 6 13 % 

Taxeringsvärde större än/lika med köpeskillingen men mindre än intygat värde 17 37 % 

Taxeringsvärde större än/lika med både köpeskilling och intygat värde 23 50 % 

Observationer 46 100% 

Vid denna undersökning framkom det även två värdeintyg som intygade 

marknadsvärden som exakt var lika med det senare taxeringsvärdet.  
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11.9 Särskilda iakttagelser 
Under bearbetningen av värdeintygen framkom ibland information som var av särskilt 

intresse. Dessa saker omfattades sällan av de i förväg bestämda ramarna gällande vad 

som skulle noteras i Excellistan, istället fick de antecknas vid sidan om för att 

informationen inte skulle gå förlorad. Sådana saker kan exempelvis vara att IM har 

avvisat värdeintyg, överlåtelser som ägt rum mellan företag i koncernförhållanden, 

eller värdeintyg som är utformat på ett särskilt sätt eller innehållit intressanta uppgifter. 

I nio ärenden gick det att förstå att det ingivna värdeintyget först blivit underkänt på 

grund av att värdetidpunkten varit felaktig. Den sökande har därefter skickat in ett nytt, 

korrigerat värdeintyg som godkänts, och det är sedan detta värdeintyg som ingått i 

sammanställningen av värdeintyg i detta kapitel. Ett annat värdeintyg underkändes då 

det intygade värdet uttalat var framtaget genom att beräkna ett tilltänkt taxeringsvärde, 

men samma sort värdering har godkänts andra gånger. 

I ett fall tvingades en kommun att skicka in ett nytt värdeintyg då det ursprungliga 

intyget var utfärdat av kommunen själv, som även var säljande part i affären. Enligt 

IM:s handbok tillåts kommuner att utfärda värdeintyg även när de är säljare, och det 

förfarandet har godkänts i andra ärenden. Däremot får inte en privatperson, eller någon 

annan, vara både säljare och upprättare av värdeintyg, varför ett värdeintyg 

underkändes i ett annat fall.  

Det förekom fler fall av underkända värdeintyg som inte godtagit på grund av övriga 

skäl, exempelvis att egendomen inte preciserats. I ett fall nekades först ett värdeintyg 

på grund av att egendomen inte var tillräckligt preciserad och det korrigerade 

värdeintyget intygade ett värde som var lägre än det första. 

De flesta värdeintyg har utgjorts av en handling som är specifikt ämnad att skickas till 

IM för att ligga till grund för beräkning av stämpelskatt och dokumenten har ofta haft 

rubriken ”värdeintyg”, men andra typer har förekommit. Några inventerade värdeintyg 

består av en kreditbedömning inför bolån. Aningen mer vanligt förekommande är 

värderingar av egendomen inför en försäljning, där det ingivna dokumentet ofta har 

rubriken ”marknadsvärdering” istället för ”värdeintyg”. 

Det går sällan att uttolka omständigheterna kring överlåtelsen då de enda handlingar 

som har inventerats i detta arbete har varit värdeintyg och fångeshandling. Parternas 

förhållande till varandra är de flesta gånger okänt, men ibland har det observerats att 

säljare och köpare antagligen har någon form av intressegemenskap. Det kan 

exempelvis vara då ett bolag säljer en fastighet till ett dotterbolag, eller då 

firmatecknaren för det säljande bolaget är den samme som den förvärvande 

privatpersonen. Omkring ett tjugotal sådana observationer har gjort. Det rör sig då ofta 

om relativt stora belopp, inte sällan till något som kan misstänkas vara ett bokfört värde, 

samtidigt som värdeintyget har en generell formulering.  
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12 Enkät om värdeintyg 
För att få in branschens perspektiv på värdeintyg skickades en anonym enkät ut till 

Samhällsbyggarnas auktoriserade värderare (231 st), samt utvalda medarbetare på 

Lantmäteriet vilka har arbetat med värdeintyg (ca 10 st). Dessa mottagare blev sedan 

ombedda att sprida enkäten till andra som utfärdar värdeintyg i deras nätverk, men i 

vilken omfattning detta har skett är svårt att veta. Det hade varit önskvärt att även 

kontakta mäklare, men då kontaktuppgifter saknades fick en avgränsning ske. Totalt 

inkom 73 svar. Frågorna som ställdes i enkäten finnes i sin helhet i Bilaga 2. Svaren på 

individuell nivå redovisas ej då enkäten är anonym. 

De flesta som har svarat på enkäten arbetar på ett företag som erbjuder 

fastighetsvärderings- och konsultationstjänster (82 %). Några mottagare arbetar på en 

lantmäterimyndighet (10 %), medan resterande andel består av yrkesverksamma inom 

fastighetsförmedling, kommun eller lant- eller skogsbrukskonsultation (8 %). Ingen av 

de svarande upprättar värdeintyg i någon hög utsträckning, utan det handlar om högst 

fem per månad. 

Varje underkapitel återger huvuddragen för svaren på varje enskild fråga i enkäten. 

Avsnitten inleds med frågan som behandlas samt antalet svar som inkommit. 

12.1 Kostnad 
”Vad kostar ett värdeintyg som du upprättar i ett normalärende?” (69 svar) 

Priset för värdeintyg beror i stor utsträckning på omfattningen av arbetet som krävs för 

att upprätta det. Variationen är stor och det finns allt från strax under 1 000 kronor, upp 

till 25 000 kronor per värdeintyg. 13 svarande anger beloppet i form av ett intervall, 

där den största prisskillnaden hos en utfärdare ligger på 18 000 kronor för ett 

värdeintyg. De som valt att kommentera sitt angivna belopp berättar att kostnaden beror 

på värderingens omfattning. 

Den genomsnittliga kostnaden för ett normalärende är cirka 6 300 kronor per 

värdeintyg, och medianen är 5 000 kronor. 

12.2 Metod 

12.2.1 Värderingsarbete 

”Hur omfattande är värderingsarbetet inför upprättandet av ett värdeintyg?” (68 svar) 

De flesta av mottagarna liknar processen att ta fram ett värdeintyg med ett förenklat 

värdeutlåtande (43 %). Andra menar att arbetet med att ta fram värdeintyg skiljer sig 

från det med värdeutlåtanden, och att värdeintygen snarare påkallar en grov bedömning 

av köpeskillingens marknadsmässighet (34 %).  

Flera svarande belyser att arbetets omfattning är beroende av flera faktorer. Exempel 

på sådana omständigheter kan vara om fastigheten är värderad av upprättaren tidigare, 

vilket underlag som är tillgängligt, om fastigheten är av komplex art, och så vidare. Om 
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marknadsvärdet bedöms vara högre än köpeskillingen kan det påkalla en mer utförlig 

värdering än annars. 

Cirka 7 procent anser att ett värdeintyg kräver lika omfattande värderingsarbete, eller 

mer omfattande värderingsarbete, i jämförelse med ett värdeutlåtande. Resterande 

16 procent uppgav övriga svar. 

12.2.2 Redovisning 

”Motiveras värderingen i värdeintyget eller intygas bara ett värde?” (68 svar) 

En majoritet av de svarande anger att de uppgifter som tagits fram i samband med 

värderingen inte redovisas, utan stannar som arbetsmaterial (59 %). Några väljer att 

redovisa delar av värderingsarbetet i kortfattad form (9 %). 

Vid särskilda omständigheter kan värderingen redovisas i värdeintyget, menar cirka 15 

procent av mottagarna. Normalt sett presenterar annars bara omkring 6 procent av de 

svarande uppgifterna från värderingen i värdeintyget.  

10 procent svarar att det inte finns något upprättat material att redovisa. Bland dessa 

finns förklaringar så som att det räcker med att ange en generell bedömning av 

marknadsvärdet i förhållande till köpeskillingen, eller att det är ett framtaget 

taxeringsvärde som redovisas och att det därmed inte finns någon värdering i botten. 

12.2.3 Påståenden om värdeintyg 

Mottagarna fick fyra olika påståenden att ta ställning till. De hade möjlighet att 

instämma i hur många de ville, och det fanns dessutom ett alternativ att ta avstånd från 

samtliga påståenden. 70 besvarare har tagit ställning till påståendena. 

59 procent instämmer i att om en försäljning skett på en fri och öppen marknad 

motsvarar ofta köpeskillingen marknadsvärdet. 

29 procent menar att det finns en förväntning från kunden om att värdeintyget ska 

intyga att fastighetens värde "överensstämmer med" eller "inte överstiger" 

köpeskillingen. 

79 procent av de svarande anger att köpeskillingen är känd när värdeintyget upprättas. 

16 procent svarar att vederbörandes företag ibland är involverat i andra processer i 

fastighetstransaktionen utöver upprättandet av värdeintyget. 

4 procent av de svarande höll inte med om något av ovanstående påståenden. 
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12.3 Värderare berättar 

12.3.1 Missnöjda kunder 

”Har en kund någon gång klagat på att värdet i värdeintyget varit för högt?” (64 svar) 

Flera av de som svarat har varit med om att en kund klagat på att det intygade värdet i 

värdeintyget varit för högt (42 %). Den vanligaste anledningen till missnöjet är att det 

intygade värdet är högre än köpeskillingen, och att stämpelskatten blir högre som följd. 

I andra fall har kunder haft synpunkter på att värderingen inte tagit hänsyn till speciella 

omständigheter, eller att andra värderingar redan utförts vilka resulterat i ett annat 

värde. Några vittnar om att kunden därefter har vänt sig till en annan aktör på 

marknaden för att erhålla en lägre värdering.  

En specialsituation återkommer; i de fall som köpeskillingen utgör en krona och en 

intressegemenskap finns mellan aktörerna, brukar kunden uttrycka förväntningar om 

ett lågt intygat värde. 

Många av mottagarna har inte fått klagomål på intygade värden (52 %). Flera förklarar 

att de är tydliga i sin kommunikation gentemot kunden redan innan värderingsarbetet 

utförs att marknadsvärdet överstiger den aktuella köpeskillingen, eller anger ett annat 

svar (6 %). Genom att klargöra förutsättningarna på förhand förmodas risken för 

klagomål på utförda värderingar minska.  

12.3.2 Värdeintygens funktion i praktiken 

”Hur upplever du att värdeintygen fungerar i praktiken?” (65 svar) 

Det råder delade meningar om hur väl värdeintygen fungerar i praktiken. Av de 

svarande anger 35 procent att värdeintygen i huvudsak fungerar bra, 17 procent 

upplever brister och 29 procent uttrycker att det fungerar dåligt. 19 procent är av övriga 

åsikter eller av ingen åsikt alls. 

Svaren från de som anger att det fungerar bra är kortfattade, men gemensamt är att de 

upplever att värdeintyg fungerar som de ska i huvudsak och att det är ett smidigt sätt 

att beräkna stämpelskatt när taxeringsvärde saknas. Andra synpunkter är att värdeintyg 

fungerar bra så länge värderarens integritet är hög. 

Det som fungerar dåligt, eller där det finns brister som belyses i andra svar, är 

exempelvis IM:s roll. En del värdeintygsupprättare upplever att IM endast granskar 

formalia, och därför brister i sin förmåga att kunna ifrågasätta bedömningarna i 

värdeintygen.  Vem som är behörig att utfärda värdeintyg uttrycks vara för generöst, 

och i kombination i frånvaron av en kontrollkontrollfunktion upplevs ett problem med 

sakkunnighetskravet. Några ifrågasätter också utfärdarnas kompetens och 

bakomliggande värderingsarbete, och menar att vissa bara skriver under eller blir 

pressade att bedöma låga värden.  
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Ett annat problem som upplevs av flera svarande är att det finns en förvirring bland de 

aktiva aktörerna om vilken typ av värde som ska intygas enligt lagstiftningen, ifall det 

är marknadsvärde eller tilltänkt taxeringsvärde. En del anser att andra värderare 

antingen har okunskap om vilken typ av värde som ska intygas, eller medvetet intygar 

andra värden för att intygat värde ska bli lägre. Tydlighet från IM:s sida efterfrågas. 

Vidare upplever många att lagstiftningen är ologisk då köpeskilling jämförs med 

marknadsvärde vid värdeintyg, men med taxeringsvärde i normalfallet.  

Bland de svarande av annan åsikt eller av ingen åsikt har motiveringen främst varit att 

de som konsulter inte vet hur värdeintygen sedan används i praktiken efter de upprättat 

dem. 

12.3.3 Underprisöverlåtelser 

”Har du hört talas om underprisöverlåtelser av fastigheter där ett värdeintyg intygat 

att den låga köpeskillingen varit marknadsvärdet?” (66 svar) 

27 procent av de svarande uppger att de har kännedom om underprisöverlåtelser av 

fastigheter där ett värdeintyg har intygat att den låga köpeskillingen varit 

marknadsvärdet medan 68 procent saknar kännedom om nämnda typ av affär. Inga 

vidare detaljer om händelseförloppen har angivits. Övriga 5 procent uppger svar som 

varken känner igen eller tar avstånd från situationen. 

12.3.4 Marknadsvärde istället för taxeringsvärde 

”Vad tycker du om att stämpelskatt baseras på en jämförelse mellan köpeskilling och 

taxeringsvärde i normalfallet, men mellan köpeskilling och marknadsvärde vid 

värdeintyg?” (63 svar) 

De flesta av mottagarna ser det som negativt att skattesystemet skiljer på fastigheter 

med taxeringsvärden och de utan (56 %). Företeelsen lyfts fram som både ologiskt och 

orättvist. Flera svarande har tagit upp problemställningen redan i tidigare enkätfrågor. 

Det finns olika förslag på hur orättvisan ska åtgärdas. Någon menar att stämpelskatten 

alltid ska beräknas efter en bedömning av köpeskilling och marknadsvärde, medan en 

annan anser att man i värdeintyget borde efterfråga ett beräknat taxeringsvärde. En 

svarande beskriver att hen beräknar taxeringsvärdet och gör en bedömning utifrån det.  

Några få anser att det är bra att det är marknadsvärdet som ska intygas istället för 

taxeringsvärdet (3 %). 19 procent är utan åsikt, samtidigt som omkring 5 procent ställer 

sig fundersam till situationen. Resterande 15 procent uppger övriga svar. 

Bland svaren framkommer det oenighet kring vilket värde som faktiskt åsyftas i 

lagstiftningen. Någon menar att det är taxeringsvärdet som ska beräknas medan någon 

annan tycker att det är ”ett värde enligt lagen om stämpelskatt”. Detta framkommer 

även i enkätens senare del där mottagarna har möjlighet att fritt kommentera 

värdeintyg. Då efterfrågas tydlighet kring ifall det är en regelrätt 
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marknadsvärdebedömning genom i första hand en ortsprisanalys, ett tilltänkt 

taxeringsvärde uppräknat till marknadsvärde, eller ett tilltänkt taxeringsvärde som ska 

ligga till grund för stämpelskatteberäkning. Det värde som lagstiftarens ursprungligen 

hade i åtanke var kanske inte marknadsvärdet som nu är etablerat, utvecklar en 

enkätsvarare.  

12.3.5 Övriga synpunkter 

De svar som berör en annan enkätfråga har lyfts in i den delen. Bland dessa återfinns 

synpunkter på IM:s rutiner och vilket värde som SL avser. Nedan redogörs för de 

synpunkter som inte passat in under någon annan rubrik. I de flesta fall är svaren unika och 

kommer ifrån enskilda enkätsvarare, och kan därför inte betraktas som en enhällig åsikt 

bland mottagarna. För att lyfta diskussionen och ge en bred bild över tankarna kring 

värdeintyg har dessa till trots tagits med. 

”Andra tankar eller tips till vad examensarbete kan kartlägga om värdeintyg?” (36 svar) 

Angående IM:s roll efterlyses tydligare krav på värdeintyg samt efterkontroll. En fråga 

som ställs är hur lång tid IM lägger ner på ett lagfartsärende samt vilket ansvar 

myndigheten har i sin godkännande roll, speciellt när det gäller bedömningen avseende 

huruvida det ingivna värdeintyget är lämpligt att ligga till grund för beslut om 

stämpelskatt. Vidare tycker några att regelverket är gammalmodigt och ställer sig 

fundersamma till varför värdeintyg behövs. Exempelvis föreslås ett system där den 

sökande själv fyller i egna uppgifter och erhåller ett jämförelsevärde. 

Två situationer beskrivs som komplicerade. Inverkan av påbörjad byggnation när det 

gäller att bestämma marknadsvärdet och värdering av specialenheter där underlag 

saknas.   

Det vanligaste ämnet som lyfts under övriga synpunkter gäller sakkunnighetskravet och 

hur IM har formulerat detta. Vissa tycker att värdeintyg bara borde få upprättas av 

auktoriserade värderare då upprättandet av värdeintyg är komplicerat. Förslag som lyfts 

är att värderaren måste vara oberoende, ha värderingskunskap om den specifika 

fastighetstypen samt vara införstådd i lagstiftningen om stämpelskatt och osant 

intygande. En aktör som medlat affären är inte oberoende när det gäller upprättandet 

av värdeintyget för samma fastighet, anser en svarande. 
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13 Reflektioner 
All statistik återfinns utförligt i kapitel 11 eller 12 men för en snabb återblick redovisas 

relevant data i parentes i den löpande texten. Exempelvis (figur 1 - X/Y, %) läses som 

(källa: figur 1 - antal förekomster av företeelsen/totala observationer, kvot i procent). 

Den mest intressanta frågeställningen när arbetet inleddes var att jämföra 

bestämmelserna i 9 § SL med innehållet i de värdeintyg som förekommer i praktiken. 

Värdeintygen har haft tre huvudsakliga beståndsdelar som legat till grund för 

granskandet: att det är ett intyg av en sakkunnig, att värderingens värdetidpunkt är vid 

förvärvstidpunkten, samt vilken typ av jämförelsevärde för egendomen som är angiven.  

13.1 Intyg av sakkunnig 
I granskningen har det framkommit att det är många olika yrkes- eller utbildningstitlar 

som upprättar värdeintyg. Mäklarna svarar för en stor del av dessa, men det har också 

noterats oväntade titlar som inte uppenbart är sakkunniga inom fastighetsvärdering. 

13.1.1 Sakkunniga i praktiken 

Lantmäteriet listar på sin hemsida att ”banktjänsteman, mäklare eller annan behörig 

värderingsman” är sakkunniga att upprätta värdeintyg. Det finns inga särkrav på den 

sakkunnige beroende på vilken typ av fastighet som värdeintyget avser. Eftersom 

fastighetsvärdering är en bred disciplin och olika fastigheter värderas utifrån olika 

metoder, borde olika yrkes- och utbildningsgrupper kunna utfärda värdeintyg för olika 

typer av fastigheter. Det är exempelvis skillnad i komplexiteten att värdera ett småhus 

med tillgängligt ortsprismaterial, jämfört med en fastighet där en specialbyggnad är 

uppförd. I materialet förekommer flera ärenden där värdeintyget avser en 

skogsfastighet och utfärdaren tillhörde yrkes- och utbildningsgruppen för skogs- & 

lantbrukstitlar, vilket är ett bra exempel på att anpassa utfärdare efter fastighetstyp. Att 

kravet på kompetens är situationsberoende, och att ett generellt krav på sakkunnighet 

inte tillgodoser detta, är något som lyfts upp även av enkätsvararna. 

Banktjänsteman 

Många anställda på banker upprättar värdeintyg utan att redovisa sin yrkes- eller 

utbildningstitel (figur 11.3 & tabell 11.6 - 65/94, 69%). Värdeintyget är alltså märkt 

med exempelvis ”Handelsbanken” samt med underskrift av ett personnamn, men utan 

någon indikation om vederbörandes kompetens inom fastighetsvärdering. 

Intygsgivarna förmodas av författarna att ha tolkats som banktjänstemän ur IM:s ögon.  

Att vara anställd på bank är i sig ingen garanti för att denne är en sakkunnig bedömare 

av en fastighets marknadsvärde. Den vanligaste angivna titeln på de bankanställda 

utfärdarna är ”kontorschef” (tabell 11.8 - 6/94, 6%), vilket i sig inte utesluter någon 

fastighetsekonomisk kompetens, men samtidigt talar för en mer budget- och 

personalinriktad roll inom verksamheten. Problemet med yrkesbeskrivningen 

”banktjänsteman” är att det teoretiskt rymmer ett brett spektrum av kompetens, från 

den med ingen kunskap om fastighetsmarknaden till den auktoriserade 
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fastighetsvärderaren. I datamaterialet finns även titlar på banktjänstemän som inte helt 

uppenbart är kunniga inom fastighetsvärdering, exempelvis ”rådgivare” och ”utsedd av 

kontorschef”.  

Mäklare 

Mäklare är den största gruppen som upprättar värdeintyg (figur 11.4 - 270/519, 52%). 

När det gäller mäklargruppen är det mer uppenbart att den yrkesverksamme sysslar 

med någon form av fastighetsvärdering, men precis som för alla sakkunniga så skiljer 

sig komplexiteten åt för olika värderingsuppdrag. Köpeskillingen i överlåtelserna där 

mäklare utfärdat värdeintyg har varierat från 0 kronor till 34 miljoner kronor och många 

olika typer av fastigheter förekommer. Problemet som uppstår när en specifik yrkestitel 

anges som rekommenderad sakkunnig är att det blir generaliserat och innebär ett frikort 

för denna yrkestitel att värdera alla typer av fastigheter, oavsett komplexitet. När IM 

sedan ska avgöra ifall intyget är upprättat av en sakkunnig eller inte, lämnas inget 

utrymme att bedöma komplexiteten i värderingsarbetet så länge värdeintyget är 

upprättat av en rekommenderad yrkestitel. 

Annan behörig värderingsman 

Rekommendationen att anlita en behörig värderingsman är bättre än att ange specifika 

yrkestitlar eftersom begreppet är lättare att anpassa till olika fastighetstyper och 

omfattar fler yrken. IM:s handbok säger att ingen kontroll av sakkunnighet ska ske samt 

att utfärdarens kompetens inte måste framgå av värdeintyget, vilket bekräftas i 

datamaterialet genom de värdeintyg som helt saknar angiven yrkes- eller 

utbildningstitel som fortfarande godkänns (figur 11.4 - 106/519, 20 %). 

Varför ingen kontroll av den sakkunnige sker framgår inte av handboken men man kan 

tänka sig att kontrollen ändå är svår att genomföra. En tydligare rekommendation hade 

varit att säga att upprättaren av värdeintyg för en specifik fastighetstyp ska ha 

erfarenhet eller aktivt arbeta med fastighetsvärderingsfrågor för den typen av fastighet, 

och att detta ska framgå i värdeintyget. På så sätt får den som upprättar värdeintyg själv 

uppskatta sin kompetens för varje specifikt fall, jämfört med idag då 

rekommendationen pekar ut vissa grupper som sakkunniga i alla ärenden. En kontroll 

av dennes sakkunnighet är på sådant sätt möjlig att genomföra, även om det inte införs 

som ett moment i handläggningen.  

13.1.2 Olika yrkes- och utbildningsgruppers mönster 

Den tydligaste tendensen som har framkommit under inventeringen är att mäklarna 

använder sig av värdeintygsmallar, se kapitel 10 ”Tre typiska värdeintyg”. Ingen annan 

yrkesgrupp har använt sig av standardiserade dokumentformat, men formuleringarna 

som förekommer i mallarna har använts även av andra fast med annan layout på 

dokumenten. 
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I värdeintyg som är upprättade av en bank framgår det sällan vilken roll den anställde 

har inom banken. IM föreslår själva att banktjänstemän kan upprätta värdeintyg när de 

förelägger den sökande med att komma in med kompletterande värdeintyg, utan att 

närmare definiera dennes kompetens. Det är alltså i linje med myndighetens 

instruktioner att inte kräva en viss typ av tjänst inom banken för upprättandet av 

värdeintyg. Värdeintygen från banker är ofta kortfattade, vilket i sig är mycket vanligt 

oavsett utfärdare, men i övrigt saknas det tydliga samband mellan bankernas 

värdeintyg. 

Ett antal värdeintyg har varit upprättade av auktoriserade värderare. Värderingarna har 

i vissa fall varit väl redovisade, men det finns också många som är kortfattade. Det 

tydligaste mönstret kopplat till de auktoriserade värderarna är att de använder de 

ekonomiska begreppen på korrekta sätt, och är tydliga i sin slutsats. Värdetidpunkt och 

värderingstidpunkt är skilda begrepp, och typ av värde är definierat, vilket i de flesta 

fallen är angivet som marknadsvärde. 

De privata utfärdarna 

De 30 värdeintyg som upprättats av en privatperson har alla varit unika, ingen 

privatperson förekommer mer än en gång i det insamlade materialet. Av de 25 

upprättare som utgör yrkesgruppen ”Lantmätare, ingenjörer, MEX” är 11 

privatpersoner, vilket innebär en överrepresentation av privatpersoner i denna 

yrkesgrupp.  

Det är anmärkningsvärt att fyra av privatpersonerna inte redovisar sin kompetens 

överhuvudtaget. En privat utfärdare som inte anger någon yrkes- eller utbildningstitel 

är ur ett kompetensperspektiv overifierad som fastighetsvärderare, och det ligger långt 

ifrån kravet på sakkunnig. Någonstans måste det dras en gräns för vem som får upprätta 

värdeintyg eller inte. I materialet finns inte ett enda värdeintyg som nekats av grunder 

som har med sakkunnighet att göra, utan den främsta anledningen är som tidigare sagt 

att värdetidpunkten har varit fel.  

13.1.3 Oberoende 

Något som inte står uttryckligen i lagtext är att den som utfärdar värdeintyget ska vara 

oberoende, det vill säga utan partsintresse i överlåtelsen. Att det ska vara en 

utomstående som intygar överlåtelseobjektets värde är rimligt med tanke på att 

värdeintyget ska ligga till grund för en jämförelse med köpeskillingen som är ett belopp 

avtalat mellan parterna. IM för ett resonemang kring att begreppet ”oberoende” ryms i 

kravet på sakkunnighet, vilket inte är en solkar deduktion – men kanske oundviklig. 

Det är svårare att bedöma värdeintygsutfärdarens opartiskhet när denne gör det i 

egenskap av privatperson. I och med att privatpersonerna inte upprättar värdeintyget 

som en del av sitt yrkesutövande krävs det att den som är i behov av värdeintyget har 

vetskap om den privata upprättaren sedan tidigare. Den som söker lagfart har inte vänt 

sig till ett företag inom fastighets- eller värderingsbranschen med sin förfrågan, utan 
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har direkt riktat sig till en privatperson. Det väcker frågor om hur dessa personer har 

kommit i kontakt med varandra. Troligen finns någon form av relation parterna 

emellan, vilket kan antas öka sannolikheten för att upprättaren har den lagfartssökandes 

intressen i beaktning.  

En annan typ av fråga när det handlar om upprättarens oberoende gentemot kunden 

uppstår när värdeintygsupprättaren dessutom har varit inblandad i en annan process i 

fastighetsöverlåtelsen. Var tredje värdeintyg är upprättat av samma aktör som 

tillhandahållit köpebrevet, och då rör det sig ofta om affärer förmedlade av mäklare 

(tabell 11.14). Det finns fördelar med att en insatt person upprättar värdeintyget, då 

dessa förmodas ha god kännedom om fastigheten och därför med enkelhet kan bedöma 

dess värde, men det finns även en risk med att upprättaren har fler intressen att värna 

om i överlåtelseprocessen. Exempel på upprättare som är involverade i fler processer 

är mäklare som förmedlar en affär eller Lantmäteriet som genomför en avstyckning, 

och i samband med sitt uppdrag upprättar ett värdeintyg.  

Kommunen på dubbla stolar  

Ett undantag från kravet på opartiskhet gäller kommuner som agerar både säljare och 

värdeintygsupprättare. Förmodligen förutsätts kommuner sakna incitament att vara 

behjälpliga i upprättandet av oriktiga värdeintyg, samtidigt som de anses vara så pass 

neutrala i sina affärer att de inte säljer till annat än marknadsmässiga priser. De 

lagfartsärenden som behandlats i detta arbete och som involverat kommuner har varit 

av blandad karaktär. Några av kommunens överlåtelser har skett i utbyte mot 

köpeskillingar som vid första anblick verkar vara ovanligt låga. I ett antal av 

överlåtelserna där kommunen varit säljare har det utgått stämpelskatt på värdet i 

värdeintyget (avsnitt 11.7.3 - 5/72, 7%), vilket betyder att kommunen sålt fastigheten 

till underpris jämfört med det bedömda marknadsvärdet.  

Många som köper av kommuner har valt att låta en tredje part utfärda värdeintyg. 

Gissningsvis beror detta på att köparen som sökt lagfart har fått en uppmaning att 

inkomma med ett kompletterande värdeintyg i vilken det står att värdeintyget kan vara 

utfärdat av exempelvis ”banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman”, 

varpå köparen vänt sig till en av dessa yrkesgrupper.  

I resultatet presenterades några andra anmärkningsvärda fall som kommunen varit 

involverad i. En kommun kan ha olika intressen och visioner för utvecklingen inom 

kommunen. Kommuner måste ständigt hålla sig attraktiva för verksamheter, och att 

överlåta mark på förmånliga villkor för att stimulera nyetableringar inom kommunens 

gränser framstår inte som långsökt. Därför är det inte helt problemfritt att kommuner 

ska vara undantagna kravet på en oberoende värdeintygsutfärdare.  
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13.2 Värdetidpunkt vid upprättandet av förvärvshandling  
I och med att SL ställer krav på att det intygade värdet ska vara det vid tidpunkten för 

upprättandet av den handling på vilken förvärvet grundades, är värdetidpunkten av stor 

vikt. 

13.2.1 Värdetidpunkt eller värderingstidpunkt 

En vanlig missuppfattning som uppdagats under granskningen av värdeintyg är 

förväxlingen mellan värdetidpunkt och värderingstidpunkt. Till och med IM:s handbok 

anger att ”värderingstidpunkten” ska vara knuten till det specifika förvärvet. Detta 

förklarar varför det ofta har förekommit värdeintyg där värderingstidpunkten är 

specificerad, istället för värdetidpunkten. Värdeintyg med explicit värderingstidpunkt 

men utan värdetidpunkt har ofta varit i mallformat.  

Den här förväxlingen har lett till att jämförelsen mellan förvärvstidpunkten och 

värdetidpunkten i värdeintyget har behövt hanteras på ett speciellt sätt. I och med att 

IM inte skiljer på värderingstidpunkt och värdetidpunkt, fick arbetet anpassas efter det 

och till viss del se begreppen som synonyma. Om varken värderingstidpunkt eller 

värderingstidpunkt är angivna i handlingarna bedömer IM värdeintygets 

signatursdatum som värdetidpunkt. En ”tolkad värdetidpunkt” kan således i 

värdeintyget vara angiven som antingen en värdetidpunkt, en värderingstidpunkt eller 

ett signatursdatum, beroende på vad som varit angivet i värdeintyget. 

13.2.2 Tolkad värdetidpunkt jämfört med fångeshandling 

En stor del av de godkända värdeintygen borde egentligen ha underkänts till följd av 

att den tolkade värdetidpunkten är för avlägsen i förhållande till förvärvstidpunkten 

enligt IM:s riktlinjer (figur 11.7 - 114/519, 22 %). Vissa intyg har upprättats innan 

köpebrevet, men desto fler är upprättade i efterhand. Detta påverkar i sin tur den tolkade 

värdetidpunkten. 

Att värdeintyget är upprättat en avsevärd tid innan köpebrevet behöver dock inte vara 

felaktigt. När en fastighetstransaktion tar användning av dubbla fångeshandlingar 

uppstår ett tidsspann som IM sällan har insyn i. Köpekontraktet kan upprättas månader 

innan köpebrevet, vilket då skulle resultera i att värdeintyget, om det anskaffades i 

anslutning till köpekontraktet, är daterat en tid före köpebrevet. Huruvida så är fallet i 

det insamlade materialet är okänt, men det är en möjlig förklaring till de 19 värdeintyg 

som har en tolkad värdetidpunkt mer än en månad före dateringen på fångeshandlingen 

som skickades in till IM.  

Värdeintyg som är daterade långt efter köpebrevet saknar däremot en befogad 

förklaring. En möjlig anledning till att många ärenden har värdetidpunkter som härleds 

till tidpunkter efter förvärvstidpunkten kan vara att de undersökta värdeintygen är 

kompletteringsärenden, vilket betyder att i många fall så har värdeintyg saknats i första 

ansökan och begärts att kompletteras med. På så sätt kan värdeintyget ha upprättats i 

efterhand, vilket betyder att om värderingstidpunkt eller signatursdatum anges till 
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dagen då värdeintyget upprättades, så har dessa datum blivit tolkade som en felaktig 

värdetidpunkt, när en angiven sådan saknats.  

Detta framgår när man jämför figurerna 11.5, 11.6 och 11.7. I figur 11.5 har bara tydlig 

värdetidpunkt tolkats, och då finns väldigt få observationer av värdetidpunkter som 

avviker från förvärvstidpunkten, däremot finns väldigt många observationer där 

värdetidpunkt helt saknas. Efterhand som värderingstidpunkt (figur 11.6) och även 

värdeintygets signatursdatum (figur 11.7) tolkas in minskar antalet värdeintyg som helt 

saknar datum, samtidigt som avvikelsen från rätt värdetidpunkt ökar. 

Sammanfattningsvis betyder det att de aktörer som inte använder begreppet 

värdetidpunkt korrekt även har svårigheter med att knyta värdeintyget till 

förvärvstidpunkten på andra sätt. Speciellt tydligt blir det i jämförelsen för avvikelsen 

mer än 31 dagars skillnad mellan förvärvstidpunkt och tolkad värdetidpunkt i figurerna 

11.5, 11.6, 11.7. Där ser man tydligt att signatursdatum orsakar problem, då de naturligt 

är daterade till en senare tidpunkt eftersom en komplettering har begärts in. 

I tio värdeintyg saknas datering överhuvudtaget. Taget ur sitt sammanhang framstår det 

som bekymmersvärt, men det kan ha varit så att värdeintyget skickades in så pass 

snabbt efter lagfartsansökan att inskickningsdatumet av handlingen var i anslutning till 

förvärvstidpunkten. Alternativt har värdetidpunkt framgått på ett annat sätt som inte 

har uppfattats i inventeringen, men då uppstår frågan om detta datum överhuvudtaget 

är tydligt. Förmodligen är inte alla tio fall av sådan karaktär, med tanke på hur pass 

vanligt det är med bristfälliga värdetidpunkter. 

13.2.3 Värdeförändring på kort sikt 

Det finns en naturlig anledning till att värdetidpunkten ska sammanfalla med 

förvärvstidpunkten. Mycket kan hända på fastighetsmarknaden på kort sikt som 

påverkar fastighetsvärdena. En finanskris, förändrad bankränta eller liknande är 

exempel på drastiska händelser som kan förändra fastigheters värde på kort tid. 

Fastigheters priser kan också förändras mer långsiktigt ifall området ökar i attraktivitet 

genom till exempel att nya detaljplaner tas fram med ökade byggrätter. IM accepterar 

en värdetidpunkt som avviker en månad från förvärvstidpunkten, men i de fall som 

beskrivs ovan kan värdeförändringen inom tidsfristen vara betydande.  

Om ett köpebrev undertecknas lång tid efter att köpekontraktet upprättas kan det hända 

att den förvärvade fastighetens värde förändras under tiden mellan handlingarnas 

undertecknande. I de fall då två köpehandlingar nyttjas är köpekontraktet den handling 

som egentligen ligger till grund för förvärvet, men det är oftast köpebrevet som skickas 

in med lagfartsansökan. När IM sedan jämför datumet på den fångeshandling som de 

har fått in med den i värdeintyget angivna värdetidpunkten är det inte säkert att de har 

kännedom om den verkliga tidpunkt då handlingen på vilken förvärvet grundandes 

upprättades.  

I och med att tiden mellan köpekontrakt och köpebrev är okänd är det svårt att avgöra 

hur stor påverkan den här tidsdifferensen har. Gissningsvis förändras inte en fastighets 
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marknadsvärde så pass mycket under tidsrymden mellan köpekontrakt och köpebrev, 

men om köparen dröjer med att erlägga köpeskillingen är det trots allt en aspekt att ta i 

beaktning. 

13.3 Egendomens värde 

13.3.1 Olika typer av intygade värden 

Något som är intressant är att många av de värdeintyg med ett ”exakt värde” angivet, 

anger ett värde som är lika med köpeskillingen (figur 11.9 - 129 st). Enligt värdeteorin 

är ett försäljningstillfälle enbart en observation på ett pris, som skulle kunna vara 

marknadsvärdet. Det är osannolikt att köpeskillingarna skulle lyckas träffa rätt på 

marknadsvärdet i den utsträckning som resultatet visar. Om de granskade köpen skulle 

vara förenliga med värdeteorin borde det gå att observera lika många intygade 

marknadsvärden som överstiger köpeskillingen, som understiger köpeskillingen 

Utöver de fall med ett exakt angivet värde som är lika med köpeskillingen, finns även 

flera “generella” intyg som anger att fastighetens värde “överensstämmer med” 

köpeskillingen (figur 11.9 - 108 st), vilket i IM:s ögon tolkas som att köpeskilling och 

marknadsvärde är lika. I 179 fall ”överstiger inte” värdet köpeskillingen och i 21 fall 

är ett ”exakt värde” angivet som understiger köpeskillingen. Det går att konstatera att 

köpeskilling och marknadsvärde ofta är lika, och det finns många fall då intygat värde 

är lägre än köpeskillingen, men information om hur mycket marknadsvärdet 

understiger köpeskillingen saknas. När det väl sker är avvikelsen från ersättningen ofta 

stor (figur 11.10 - 21 st). På samma sätt när ett intygat värde är högre än köpeskillingen, 

är ofta skillnaden i procent väldigt stor (figur 11.10 - 61 st). Från det drar författarna 

slutsatserna om att underprisöverlåtelser förekommer men fångas upp i vissa 

värdeintyg när skillnaderna är för stora. Däremot saknas många observationer för fall 

då intygat värde är 10 procent högre än köpeskillingen, en grupp som borde haft fler 

företeelser enligt normalfördelningskurvan. 

En förklaring till att de intygade värdena till största del intygar samma värde som 

köpeskillingen kan vara att en fastighetsförmedlare varit inblandad i affären. Resultatet 

visar att mäklare är den absolut största yrkesgruppen som utfärdar värdeintyg, och inte 

sällan har de också upprättat köpebrevet. En mäklare som har förmedlat en affär mellan 

köpare och säljare torde inte vara benägen att intyga ett värde som skiljer sig från den 

avtalade köpeskillingen. Om marknadsvärdet intygas vara högre eller lägre än 

köpeskillingen har en av parterna gjort en dålig affär, och någon part missgynnas därför 

marknadsvärdet inte överensstämmer med köpeskillingen. 

Ett alternativt skäl till att det intygade värdet så pass ofta är det samma som 

köpeskillingen kan vara att parterna är väl medvetna om att stämpelskatten utgår på det 

högre beloppet utav det intygade värdet och ersättningen, och därmed helt enkelt, på 

grund av ekonomiska skäl, inte vill sätta ett högre värde i intyget om dessa värden är 

hyfsat lika. Vidare framgår det av enkäten att kunden uttrycker förväntningar om att 

intygat värde inte ska vara högre än köpeskilling. I och med att köpeskillingen nästan 
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alltid är känd när värdeintyget upprättas har kunden konkreta siffror att eftersträva. 

Enkäten berättar att kunder har beställt värdeintyg av olika aktörer för att sedan 

använda det mest gynnsamma. Därför kan aktörer av ekonomiska skäl känna sig 

tvingade att tumma på intygen, eftersom kunden annars går till någon annan. Av 

enkäten framgår att 29 procent av de svarande känner till fall om underprisöverlåtelser 

där intygsgivaren intygat lägre värden än marknadsvärdet.  

Den traditionella fastighetsaffären på den öppna marknaden mellan parter utan någon 

ekonomisk relation kan tolkas vara en marknadsmässig affär, framförallt om det finns 

många intressenter som lägger bud. En värdering utförd av en sakkunnig är en teoretisk 

bedömning av vad priset sannolikt skulle vara vid en försäljning på den öppna 

marknaden, men den är ju blott spekulativ. Det är en resonlig tanke att den faktiska 

affären är en rättvis bedömning av en fastighets marknadsvärde, vilken delvis får stöd 

av enkätsvaren. Bland enkätsvaren framgår att priset ibland bedöms grovt som 

marknadsvärde vilket också säkert resulterar i att intygat värde sätts till köpeskilling.  

13.3.2 Marknadsvärde istället för taxeringsvärde 

Ifall taxeringsvärde finns för en fastighet jämförs detta med köpeskillingen vid 

bestämmandet av stämpelskatt, medan då taxeringsvärde saknas så jämförs 

köpeskillingen med värdeintyget som anger ett marknadsvärde. Det finns en skillnad i 

vilka värden som jämförs och som resulterar i att stämpelskatten ser olika ut ifall 

värdeintyg krävs eller inte. Om en fastighet har ett marknadsvärde motsvarade 

1 000 000 kronor, och samma fastighet hypotetiskt skulle erhålla ett taxeringsvärde på 

750 000 kronor vid nästa fastighetstaxering, kan en orättvis situation uppstå beroende 

på försäljningspris och när fastigheten säljs. Om överenskommit pris är 900 000 kronor 

så hade i normalfallet köpeskillingen jämförts med taxeringsvärdet, på 750 000 kronor, 

vilket leder till att stämpelskattesatsen appliceras på 900 000 kronor. Om 

fastighetstaxering ej skett så förutsätter transaktionen ett värdeintyg, och ifall de 

utfärdas teoretiskt korrekt så jämförs de 900 000 kronorna med det intygade 

marknadsvärdet om 1 000 000 kronor. Stämpelskatten kommer beräknas utifrån det 

högsta beloppet, det vill säga marknadsvärdet.  
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Detta betyder att det finns en viss vinst att göra i att avvakta med att söka lagfart, vilket 

illustreras i figur 13.1. Om en köpare förvärvar en fastighet utan taxeringsvärde mot ett 

belopp som i storleksordningen är mellan taxeringsvärde och marknadsvärde, kommer 

hen att beskattas olika beroende på vilket sätt stämpelskatten beräknas. Om man söker 

lagfart direkt kommer det krävas ett värdeintyg, och skatten utgår på marknadsvärdet, 

men om vederbörande inväntar fastighetstaxeringen blir skatten lägre. 

 
Figur 13.1 - Tidslinje över fördelen med att invänta fastighetstaxering. 

I och med att det taxeringsvärde som ligger till grund för stämpelskatteberäkningen är 

det som gällde året närmast före det år som lagfart beviljas krävs det att köparen väntar 

in ett årsskifte med att söka lagfart för att kunna dra nytta av det här tillvägagångssättet. 

I resultatet finns det transaktioner som hade beskattats med hundratusentals kronor 

mindre om köparen väntat med att söka lagfart. 

Det finns ingen tydlig motivering till varför köpeskillingen ska jämföras med ett 

marknadsvärde i de fall som det inte finns något aktuellt taxeringsvärde. Eftersom 

taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av taxeringsenhetens marknadsvärde, dessutom 

med en viss fördröjning i tid, är det två vitt skilda jämförelser som ligger till grund för 

stämpelskatteberäkningen i de olika fallen. 

Detta kan framstå som orättvist eftersom det inte förefaller vara något väsentlig skillnad 

mellan de två förvärven, förutom att den förstnämnda har hunnit åsättas ett 

taxeringsvärde. För att kringgå den till synes orättvisa beskattningen förstår man varför 

så många värdeintyg i praktiken anger värden som överensstämmer med eller 

understiger köpeskillingen, så att affären beskattas som i basfallet. Att systemet 

uppfattas som orättvist och ologiskt bekräftas av enkätsvaren. 

Det har framkommit delade meningar om vilket värde det är som åsyftas i 9 § 2 st SL. 

Detta framgår både genom att värderare i enkäten uppger att de intygar olika typer av 

värden, och genom att värderarna efterlyser tydligare direktiv från IM. I genomgången 

Förvärv av 
fastighet utan 
taxeringsvärde

Alt. 1 Sök lagfart

• Kräver värdeintyg, inget aktuellt 
taxeringsvärde

• Stämpelskatt på marknadsvärde i 
värdeintyg

Fastighetstaxering 
sker

Taxeringsvärde 
blir aktuellt

• Jämförelse kan ske med 
taxeringsvärdet för året 
närmast före det år då 
lagfartsansökan inges

Alt. 2 Sök lagfart

• Aktuellt taxeringsvärde 
finns för föregående år 

• Stämpelskatt utgår på 
köpeskilling

Årsskifte 
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av datamaterialet finns det många värdeintyg som intygar ett så kallat ”värde”, utan 

närmare definition. Detta innebär att det inte är helt säkert vilka värden som har 

bedömts, och enkätsvaren indikerar att det råder skiljaktiga meningar kring vad som 

ska intygas.  

13.3.3 Sätt att ange värde 

Som det har konstaterats är det vanligt att värdeintyget inte anger ett exakt värde, utan 

bara sätter fastighetens värde i relation till ersättningen. Lydelsen ”fastighetens värde 

överstiger inte köpeskillingen” är tydlig med att det åsyftade värdet är mindre än den 

erlagda ersättningen, men samma sak kan inte sägas om formuleringen ”fastighetens 

värde överensstämmer med köpeskillingen”. 

Formuleringen fastighetens värde “överensstämmer med” köpeskillingen skulle kunna 

tolkas på mer än ett sätt. Antingen att summorna är exakt lika, men också att en liten 

avvikelse ryms inom begreppet. Man kan tolka formuleringen som ett generellt 

beskrivet intervall. Användningen av det uttrycket resulterar alltid i att stämpelskatt 

utgår på ersättningen, vilket tyder på att IM tolkar begreppet som att värdet är lägre 

eller lika med köpeskillingen.  

En fastighets marknadsvärde kan intygas som ett exakt angivet intervall, och då är det 

mittenvärdet som anses vara det intygade värdet, oavsett hur brett intervallet är. Genom 

att använda sig av ett intervall skulle värdeintyget på ett korrekt sätt kunna intyga ett 

äkta marknadsvärde som är högre än köpeskillingen, utan att behöva skatta på det högre 

värdet. 

13.4 Övriga slutsatser från enkäten 
Från enkäten framgår att värderare har olika metoder att upprätta värdeintyg. Vissa 

bedömer köpeskillingen grovt och ifall den är marknadsmässig, medan andra upprättar 

fullständiga värdeutlåtanden. Detta förklarar att det finns stora prisskillnader för 

värdeintyg, även för normalärendet, då kostnaden kan ge en indikation av antalet 

arbetstimmar som utförs av värderarna. Om en köpeskilling efter en grov kontroll inte 

verkar utgöra ett marknadsmässigt värde så krävs det utförligare arbete, eftersom det 

intygade värdet måste preciseras exakt ifall det överstiger köpeskillingen.  

Både enkäten och datamaterialet talar för att värdeintygen hålls kortfattade och de 

uppgifter som ligger till grund för bedömning av intygat värde skickas inte in till IM. 

Vid särskilda omständigheter kan värderingsunderlaget skickas in, vilket kan stämma 

överens med att utförligare arbete sker för komplicerade fall. Om köpeskillingen enbart 

bedömdes grovt som marknadsmässig är det inte säkert att utförliga beräkningar finns. 

13.5 Konsekvenser av SOU 2017:27 
Förslaget att stämpelskatt även ska utgå på fastighetsregleringar och klyvning kommer 

kräva att värdeintyg används vid fastställandet av stämpelskattens storlek. 

Fastighetsregleringar kan beröra i princip all typ av mark, i varierande omfattning, 



”Fastighetens värde överstiger inte köpeskillingen” 

85 

 

medan klyvningen ska resultera i nya lämpliga fastigheter. Det betyder att den egendom 

som ska beskattas kommer att kräva anpassade värderingsmetoder. 

Resultatet som konstateras i denna rapport tyder på att det typiska värdeintyget är 

baserat på en mall upprättat av en mäklare, ofta när en tomt försäljs från en privatperson 

till en annan. Hur väl dessa värdeintyg är anpassade till klyvning och 

fastighetsregleringar beror helt och hållet på vilken typ av egendom som ska värderas. 

Att bedöma ersättningen i jämförelse med värdet av en fastighetsbildningsåtgärd 

kommer vara knepigt. Marktillskottet i en fastighetsreglering är kanske inte en enhet 

som är lätt att värdera, och dess påverkan på den berörda fastighetens marknadsvärde 

kan vara svårbedömt. I den typen av situationer är mallarna mindre lämpliga, då det 

inte är den typen av användning som de är anpassade till. 

Ett annat problem uppstår också vid fastighetsreglering när värdeintyget ska intyga 

värdet för marken i jämförelse med köpeskillingen. Markens värd för avstående 

fastighet och markens värde för mottagande fastighet kan vara olika, och exempelvis i 

vinstdelningsfall är ersättningen ett belopp som ligger i mellan marknadsvärdeökning 

och marknadsvärdeminskning. Denna ersättning behöver inte alls vara lika med 

marknadsvärdet ur ett teoretiskt perspektiv, och därför kommer det bli konsekvenser 

av att värdeintyg även behövs för vissa fastighetsbildningsåtgärder.  

13.6 Inskrivningsmyndighetens roll 

13.6.1 Underkända värdeintyg 

Även om det enbart är några få värdeintyg som underkändes går det att säga något om 

vilket av rekvisiten som fäller dem i de flesta fall, nämligen en felaktig värdetidpunkt. 

I andra fall underkändes värdeintyg av skäl som i flertalet fall har godtagits, exempelvis 

att det intygade värdet var ett tilltänkt taxeringsvärde. En teori kan vara att 

handläggarna har lätt att avgöra om en tidpunkt är korrekt eller inte, i och med att det 

handlar om något mätbart och sakligt. Det är enkelt att avgöra om ett datum är inom en 

månad ifrån ett annat datum. Det innebär dock inte att felaktiga värdetidpunkter alltid 

upptäcks. I och med att begreppen värdetidpunkt och värderingstidpunkt ofta har 

använts som synonymer uppstår brister mer än sällan.  

Andra aspekter av värdeintygen är mer objekt för tolkning. Om det är rätt typ av värde 

eller en i frågan sakkunnig värderare kräver en viss typ av egen kunskap och bedömning 

från handläggarens sida, om sagda uppgifter inte är direkt utskrivna. Handläggarna har 

i sina instruktioner ingen uppgift att kontrollera riktigheten i de ingivna uppgifterna, 

vilket gör det osannolikt att ett värdeintyg skulle nekas på grund av otydliga 

värderingsmetoder eller tveksam sakkunnighet. Instruktioner om att rätt typ av värde 

borde kunna preciseras till att avse marknadsvärdet, medan begreppet sakkunnig är 

betydligt svårare att avgränsa.  

Av alla ärenden har det inte framgått något fall där IM nekar ett värdeintyg på grund 

av andra skäl än att sakliga uppgifter har saknats. I lagen står det att IM med ledning 
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av ett intyg ska bedöma fastighetens värde, men att IM gjort en annan bedömning än 

vad intyget anger har inte förekommit i materialet.  

Den som mottar värdeintyget och ska fastställa stämpelskatten har inte i uppgift att 

bedöma värdeintygets rimlighet enligt IM:s handbok. Förmodligen vet inte 

allmänheten att så är fallet, men efter ett tag torde mer aktiva ingivare ha fått en 

uppfattning av att värdeintygen inte kontrolleras. Enkäten som skickades ut till 

verksamma värderare beskriver att så är fallet och man kan fundera över IM:s ansvar.  

En ingivare som vet att uppgifterna inte ifrågasätts har större incitament att ta sig 

friheter i värdeintyget. Ett värdeintyg godtas om det innehåller de erforderliga 

uppgifterna (och ibland krävs inte ens det), eller så avvisas det och den sökande får 

komplettera med ett rättat värdeintyg. De flesta yrkesverksamma har säkerligen ett visst 

anseende att måna om och vill göra ett riktigt jobb, men faktum kvarstår att det 

teoretiskt går att intyga uppgifter som uppenbart är felaktiga men att ändå få dem 

godkända.  

13.6.2 Enklare system för stämpelskatt 

En tanke som har lyfts fram av värderare som arbetar med värdeintyg under arbetets 

gång har varit att förenkla processen för lagfartsansökningar avseende fastigheter utan 

taxeringsvärde. Eftersom IM har svårt att utföra kontroller av de ingivna värdeintygen 

i större omfattning finns det utrymme att lämna in oriktigheter. Istället för att köparen 

av en fastighet ska inkomma med en värdering från tredje part, en värdering som allt 

som oftast bekräftar köpeskillingen, skulle det kunna finnas en e-tjänst där den som 

söker lagfart kan föra in uppgifter om egendomen och sedan få ut ett jämförelsevärde. 

För att möjliggöra detta skulle 9 § SL behöva förändras. 

Det jämförelsevärde som tillhandahålls av tjänsten skulle inte vara något 

marknadsvärde, utan ett preliminärt tilltänkt taxeringsvärde. Eftersom köpeskillingen 

jämförs med taxeringsvärdet i de flesta fall är en sådan metod mer i linje med hur 

stämpelskatten beräknas i vanliga fall. Skatteverket har redan den här typen av tjänst, 

därmed är inte heller den tekniska biten avlägsen.  

Beräkningen av stämpelskatt i ärenden om fastighetsreglering eller klyvning skulle 

kunna ske genom att jämföra fastighetens taxeringsvärde innan respektive efter. 

Förändringen i värde skulle då kunna jämföras med den erlagda ersättningen. 

I mer komplexa ärenden skulle rimligtvis inte ett automatiskt system för tilltänkt 

taxeringsvärde fungera, men för sådana ärenden kan värdeintyg bibehållas. Mer 

komplicerade värderingar av atypiska fastigheter skulle då utföras av en värderare, men 

det intygade värdet skulle motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. 
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13.7 Kontentan av resultatet 
Det typiska värdeintyget är kortfattat och innehåller inga uppgifter om värderingsmetod 

eller om de förutsättningar som ligger till grund, även om det förekommer vissa 

fullständiga värdeutlåtanden. I de kortfattade värdeintygen är vissa formuleringar 

vanligt återkommande och standardiserade mallar finns. 

Det är framförallt två av de yrkes- och utbildningsgrupper som Lantmäteriet 

rekommenderar på sin hemsida som upprättar värdeintyg – mäklare och 

banktjänstemän. Mäklarna tillhandahåller även ofta köpebrevet, vilket kan medföra att 

det uppstår en intressekonflikt då de har deltagit i affären. Den bankanställde 

värdeintygsupprättaren anger sällan sin yrkes- eller utbildningstitel i värdeintyget vilket 

försvårar bedömningen av dennes sakkunnighet. Sakkunnighetskravet är inget som i 

dagsläget kontrolleras av IM vilket förklarar varför värdeintyg godkänns där 

upprättarens kompetens inte framgår, alternativt att yrkestiteln inte uppenbart är kunnig 

inom fastighetsvärdering, enligt författarna. 

Det är vanligt med generellt angivna värden, exempelvis “fastighetens värde 

understiger köpeskillingen”, och när det väl intygas ett exakt värde är beloppet oftast 

lika med köpeskillingen. Båda formuleringarna leder till att stämpelskatt utgår på 

köpeskilling. 

Den typ av värde som intygas är ofta marknadsvärde eller “fastighetens värde”. Det 

finns antydningar i vissa värdeintyg, vilka stärks av svaren från enkäten till 

yrkesverksamma, att det råder en förvirring kring ifall marknadsvärde eller tilltänkt 

taxeringsvärde ska intygas. Ett tilltänkt taxeringsvärde intygas explicit i ett fåtal fall, 

varav några har godkänts och andra har underkänts av IM. Begreppet “fastighetens 

värde” skulle däremot kunna vara ett tilltänkt taxeringsvärde, men värdeintygen 

överlag uttrycker inte tydligt vilken typ av värde som avses.  

I en beaktansvärd stor del saknas, eller finns brister, när det gäller korrekt 

värdetidpunkt. Detta resulterar i en oklarhet ifall intygat värde var det som gällde vid 

förvärvstidpunkten. Majoriteten av de otydliga fallen godkänns trots allt av IM, men 

felaktig värdetidpunkt är samtidigt den vanligaste grunden för nekade värdeintyg. 

Författarna menar dock att flera godkända värdeintyg har en felaktig värdetidpunkt. 

Detta examensarbete är det första av sitt slag inom ämnet “värdeintyg”. Under arbetets 

gång har ämnet visat sig vara brett med många intressanta sidospår som hamnat utanför 

avgränsningen. Några möjliga fortsättningar med detta arbete som grund skulle kunna 

vara att fördjupa sig i hur fastigheters senare erhållna taxeringsvärden förhåller sig till 

inventerade köpeskillingar och intygade värden, eller en fördjupning i ifall det är 

tilltänka taxeringsvärden eller marknadsvärden som intygas genom att schablonmässigt 

räkna fram egna tilltänka taxeringsvärden och jämföra med intygat värde. Båda dessa 

idéer kräver att man för enskilda fastigheter går ner på detaljer, vilket inte varit syftet 

med detta examensarbete som har haft som mål att ge en överblick av nuläget för 

värdeintyg i praktiken.  
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ng/typkoder.4.3f4496fd14864cc5ac9126d.html [hämtad 2019-02-21] 

Skatteverket. Vilka fastigheter omfattas?. 

 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/2849.html [hämtad 

2019-02-22] 

Statistiska centralbyrån. Fastighetsprisstatistik 2017. 

https://www.scb.se/contentassets/3f8157a4009144eab98acd2ed92437ca/bo0501_201

7a01_sm_bo41sm1801.pdf 

14.2.2 E-post  

Per Andersson, e-postkonversation med rådgivare på Lantmäteriet, 13 maj 2019. 

14.3 Offentligt tryck 

14.3.1 Propositioner 

Proposition 1969:128 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till 

fastighetsbildningslag. 

Proposition 1973:162 Kungl. Maj:ts proposition med förslag om nya regler för 

allmänna fastighetstaxering, m.m. 

Proposition 2004/05:51 Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden. 

14.3.2 Statens offentliga utredningar 

SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.  

14.3.3 Myndighetstryck 

Lantmäteriet. Handbok Fastighetsinskrivning. Gävle: Lantmäteriet 2019. 

Lantmäteriet. Lantmäteriets värderingshandbok. Gävle: Lantmäteriet 2016. 

Skatteverket. Fastighetstaxering Småhus 2015–2017, SKV 389. Stockholm: 

Skatteverket 2014. 

14.3.4 Övrigt 

Skrivelse 2007/08:148 

14.4 Rättsfall 
NJA 1977 s. 208 

NJA 1990 s. 669 
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15 Bilagor 
15.1 Bilaga 1 – Tolkning av Exceldokumentet 
I detta examensarbete har 600 värdeintyg ur IM:s akter inventerats, se kapitel 1.4.1 

”Framtagning av värdeintyg” för metod. Både värdeintyg och fångeshandling skrevs ut 

och dessa har sedan tolkats och konverterats till informationsrader i Excel genom att 

på förhand bestämda uppgifter översattes till enhetliga formuleringar. Nedan följer en 

beskrivning av vad varje rubrik innehåller samt vissa kommentarer för hur 

inventeringen har gjorts när det gäller tolkningar. 

Grön rubrikfärg betyder att resultatet har presenterats på generell 
nivå i form av tabell eller figur i examensarbetet. 

Gul rubrikfärg betyder att resultatet inte har presenterats i 
examensarbetet. 

Orange rubrikfärg betyder att kolumnen innehåller beräkningar som 
varit nödvändiga för att komma fram till vissa resultat. 

Rubrik i Excel Beskrivning av rubrik 

Beslut Klar 
ÅrMånad 

Det datum som inskrivningsmyndigheten tog beslut i ärendet. Kolumnen 
är inte manuellt ifylld utan erhölls från IM. 

Ärende-nummer Det sökbara ärendenumret i inskrivningsmyndighetens akter. Kolumnen 
är inte manuellt ifylld utan erhölls från IM. 

Slumpad 
ärende-ordning 

Totalt från början fanns cirka 3000 kompletteringsärenden som var 
sorterade i ordning efter beslutsdatum. I denna kolumn fick varje ärende 
en slumpad plats i listan och de 600 första intygen inventerades. 

Taxeringsvärde 
byggnad 

Därav byggnadsvärde av angivet taxeringsvärde i fastighetsregistret. 

Taxeringsvärde 
mark 

Därav markvärde av angivet taxeringsvärde i fastighetsregistret. 

Taxeringsvärde 
totalt 

Angivet taxeringsvärde för hela fastigheteten i fastighetsregistret. 

Uppskattat 
marknadsvärde 
[taxV/0.75] 

Beräkningskolumn. Ett uppskattat marknadsvärde som bygger på att 
angivet taxeringsvärde utgör 75%. Har använts för jämförelsen mot 
uttagen stämpelskatt på köpeskilling eller intygat värde. 

Taxeringsenhet i 
FR 

Angiven taxeringsenhet i fastighetsregistret. 
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Fastighets-
rättsliga 
åtgärder 

Datumet för då fastigheten bildades genom avstyckning. Ifall andra 
fastighetsbildningsåtgärder förekommit har detta angivits i parentes 
efter datumet. 

Taxeringsår Året då fastigheten erhöll taxeringsvärde, enligt fastighetsregistret. 

Kommun Del av fastighetsbeteckningen för berört objekt i värdeintyget. 
 
Om ärendenumret inte varit ett värdeintygsärende har cellen erhållit 
värdet "annat ärende" för att kunna sorteras bort i filtrering. 

Fastighet Del av fastighetsbeteckningen för berört objekt i värdeintyget. 

Typ av utfärdare För varje värdeintyg bestämdes om utfärdaren var av typen 
professionellt (exempelvis företag) eller privat (privatpersoner). 

Aktör För varje professionellt utfärdat värdeintyg noterades den juridiska 
personen. För varje privat utfärdat värdeintyg noterades bara "privat". 
 
Aktören har antingen framgått av en företagslogga eller i signeringen. 
 
Många aktörer har klumpats ihop om enbart geografisk belägenhet skilt 
dem åt exempelvis olika kommuner och lantmäterimyndigheter. Även 
företag, exempelvis "Sparbanken Norrtälje" och "Sparbanken Linköping" 
har noterats som Sparbanken i inventeringen. 

Kategori av 
aktör 

Aktörerna klumpades ihop där aktörer inom samma verksamhetsområde 
erhöll samma kategori. 

Yrkes- eller 
utbildningstitel 

Yrkes- eller utbildningstiteln som upprättaren av värdeintyget skrev 
under med noterades. Enskilda namn noterades inte. 
 
Ett företagsnamn i signeringen har inte räknats som en titel på 
sakkunnig. Blanka celler betyder att ingen titel framgått av intyget. Olika 
synonymer för liknande titlar har klumpats ihop, exempelvis 
"fastighetsmäklare" och "mäklare" erhöll "mäklare" i rutan. 

Samma aktör 
upprättare av 
köpebrev & 
värdeintyg 

Ifall samma aktörs logga fanns på både köpebrev & värdeintyg erhöll 
cellen "ja", annars "nej". 

[SV - FTP] Beräkningscell för figurerna om värdetidpunkt. Värdena från [VTP - FTP] 
fördes över. I de ärenden där SV fanns istället för VTP och VT, ersattes 
cellvärdet med [SV - FTP] enligt samma princip som nedan. 

[VTP - FTP] Beräkningscell för figurerna om värdetidpunkt. Värdena från [VT - FTP] 
fördes över. I de ärenden där VTP fanns men inte VT, ersattes cellvärdet 
med [VTP - FTP] enligt samma princip som nedan. 

[VT - FTP] Beräkningscell för figurerna om värdetidpunkt. Datumet för 
värdetidpunkten i värdeintyget minus förvärvstidpunkten i 
fångeshandlingen gav skillnaden i dagar. 

Förvärvstidpunkt 
i fångeshandling 
[FTP] 

(Det senaste) datumet då fångeshandlingen undertecknades av båda 
parterna. 
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Signatursdatum i 
värdeintyg [SV] 

Datumet då värdeintyget signerades av upprättaren, alternativt datumet 
i brev-sidhuvudet ifall datum i signaturen saknades. 
 
Blank ruta betyder att inget datum fanns. 

Datum 
värderings-
tidpunkt (VTP) 

Datumet för angiven värderingstidpunkt i värdeintyget. 

Datum värdetid-
punkt (VT) 

Datumet för angiven värdetidpunkt i värdeintyget. 
 
Värdetidpunkten kan ha angetts på olika sätt. Då ett exakt datum xxxx-
xx-xx benämnts "värdetidpunkt" har detta noterats. Annars har olika 
synonyma formuleringar förekommit med gemensam innebörd att 
värdet bedömts vid "tidpunkten för upprättandet av den handling på 
vilket förvärvet grundas", vilka då erhållit cellvärdet "tidpunkt 
överlåtelse" (exempelvis "vid förvärvstidpunkten, "på överlåtelsedagen", 
"vid försäljningstillfället"). Om värdetidpunkten har angivits med en 
lagreferens, exempelvis "vid tidpunkten som avses 9 § 2st SL" har cellen 
erhållit värdet "Enligt  9 §". Om ingen värdetidpunkt varit angiven fick 
cellen värdet "-". 

Brist om 
värdetidpunkt 

Kommentarer ifall värdetidpunkten varit oklar. Exempelvis noterades det 
många gånger att värdetidpunkten benämnts som värderingstidpunkt. 

Fastighetstyp Ifall värdeintyget gav en indikation om objektets framtida fastighetstyp 
noterades detta.  

Sätt att ange 
värdet 

Hur intygat värde i förhållande till köpeskillingen beskrevs i värdeintyget 
delades in i tre grupper. "Generellt" värde beskriver värdet i ord i 
förhållande till ersättning. "Exakt" värde är ett exakt angivet belopp. 
"Intervall" anger ett exakt värde, men med en spridning +/-. 

Definierat värde Värdeintyget definierade värde noterades, det vill säga de verb som 
användes i anslutning till "värde" som beskrivning. 
 
Synonyma verb ihopslagna som exempelvis "fastighetens värde är" och 
"värdet på fastigheten är" eller "överstiger inte" och "överskrider inte". 

Angivet värde i 
värdeintyg 

För värdeintyg av "generell" karaktär noterades den huvudsakliga 
formulering som beskrev värdet. För värdeintyg av "exakt" karaktär 
noterades det belopp som intygades. 

Fångestyp Överlåtelsens fångestyp noterades utifrån handlingarna som köp, 
transportköp eller gåva. 

Ersättning i 
köpebrev 

Beloppet i fångeshandlingen som utgjorde ersättning noterades. För köp 
noterades köpeskilling och för gåvor noterades om gåvovederlag utgick. 
 
Om flera fastigheter sålts i samma köpebrev har summan adderats ifall 
även värdeintyget avsåg båda fastigheterna. 
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Skillnad% 
[angivet 
värde/gåvo-
vederlag] 

Beräkningskolumn för procentuell skillnad mellan intygat värde och 
ersättning när det gäller fångestyp "gåva". 

Skillnad% 
[angivet 
värde/ersättnin
g] 

Beräkningskolumn för procentuell skillnad mellan intygat värde och 
köpeskilling när det gäller fångestyp "köp" och "transportköp". I de fall 
ersättning var "1kr" sattes cellen till "Ersättning >= 1" för att inte 
procentskillnaden skulle bli extremt hög, vilket blir intetsägande att 
presentera. 

Uttagen 
Stämpelskatt 

Den fastställda uttagna stämpelskatten för varje ärende. Kolumnen är 
inte manuellt ifylld utan erhölls från inskrivningsmyndigheten. 

Stämpelskatt 
utgår på 
ersättning? 

Värdet i kolumnen "Angivet värde i värdeintyg" jämfördes med 
"ersättning i köpebrev" och om det senare värdet var högre erhöll cellen 
"ja", annars "nej". 

Säljande part Den juridiska typen av säljande part i överlåtelsen noterades. 

Köpande part Den juridiska typen av köpande part i överlåtelsen noterades. 

Intervall belopp 
+/- 

Intervallets spridning som belopp noterades eller beräknades. 

Intervall procent 
+/- 

Intervallets spridning som procent av mittpunkten noterades eller 
beräknades. 

Anteckning Ifall något annat intressant som inte täcktes in av rubrikerna ovan 
uppmärksammades, noterades det kortfattat här. 
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15.2 Bilaga 2 – Enkätfrågor 
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15.3 Bilaga 3 – Ärendenummer inventerade i datamaterialet 
Denna bilaga innehåller de ärendenummer som inventerats i datamaterialet samt i 

vilken ordning de förekommit. Strukna ärenden har inte innehållit värdeintyg. 

# Ärendenummer # Ärendenummer # Ärendenummer # Ärendenummer 

1 D-2017-00169336 41 D-2017-00260676 81 D-2017-00259545 121 D-2017-00486741 

2 D-2017-00042022 42 D-2017-00467384 82 D-2017-00010803 122 D-2017-00214076 

3 D-2017-00049451 43 D-2017-00021073 83 D-2017-00333883 123 D-2017-00460555 

4 D-2017-00200073 44 D-2017-00182846 84 D-2017-00233148 124 D-2017-00669231 

5 D-2017-00143491 45 D-2017-00160564 85 D-2017-00114383 125 D-2017-00155611 

6 D-2017-00078784 46 D-2017-00201683 86 D-2017-00005730 126 D-2017-00522647 

7 D-2016-00578369 47 D-2016-00593321 87 D-2017-00122831 127 D-2017-00010217 

8 D-2017-00058569 48 D-2017-00247888 88 D-2017-00160569 128 D-2017-00106008 

9 D-2016-00368505 49 D-2017-00478322 89 D-2017-00012711 129 D-2017-00529812 

10 D-2017-00023051 50 D-2017-00203383 90 D-2017-00195708 130 D-2017-00101562 

11 D-2017-00548969 51 D-2017-00338890 91 D-2017-00281936 131 D-2017-00012864 

12 D-2017-00100683 52 D-2017-00197321 92 D-2017-00472630 132 D-2017-00259758 

13 D-2017-00683760 53 D-2017-00104933 93 D-2017-00149126 133 D-2017-00028783 

14 D-2017-00054482 54 D-2017-00249174 94 D-2016-00592361 134 D-2017-00543983 

15 D-2017-00007586 55 D-2017-00113959 95 D-2017-00468173 135 D-2017-00180310 

16 D-2017-00557612 56 D-2017-00054610 96 D-2017-00220800 136 D-2017-00203121 

17 D-2017-00521841 57 D-2017-00274580 97 D-2017-00022413 137 D-2017-00501799 

18 D-2017-00007515 58 D-2017-00554680 98 D-2017-00562633 138 D-2017-00346397 

19 D-2017-00249162 59 D-2017-00031918 99 D-2017-00596136 139 D-2017-00039050 

20 D-2017-00205914 60 D-2017-00043740 100 D-2017-00029442 140 D-2017-00203219 

21 D-2017-00039687 61 D-2017-00582822 101 D-2017-00007587 141 D-2017-00201334 

22 D-2017-00500589 62 D-2017-00035349 102 D-2017-00227585 142 D-2017-00576040 

23 D-2017-00212533 63 D-2017-00053898 103 D-2017-00513387 143 D-2017-00524888 

24 D-2017-00517509 64 D-2017-00021116 104 D-2017-00055656 144 D-2017-00539778 

25 D-2017-00334317 65 D-2017-00534042 105 D-2017-00029103 145 D-2017-00475900 

26 D-2017-00229462 66 D-2017-00059588 106 D-2017-00154344 146 D-2017-00571755 

27 D-2017-00351562 67 D-2017-00159270 107 D-2017-00344793 147 D-2017-00214404 

28 D-2017-00114095 68 D-2017-00220027 108 D-2017-00084153 148 D-2017-00163857 

29 D-2017-00666681 69 D-2017-00277269 109 D-2017-00212338 149 D-2017-00062169 

30 D-2017-00041226 70 D-2016-00586063 110 D-2017-00011921 150 D-2017-00101711 

31 D-2016-00591220 71 D-2017-00520017 111 D-2017-00002631 151 D-2016-00595538 

32 D-2017-00468409 72 D-2017-00160110 112 D-2017-00573412 152 D-2017-00518432 

33 D-2017-00554412 73 D-2017-00039536 113 D-2017-00287665 153 D-2017-00262515 

34 D-2017-00167161 74 D-2017-00508141 114 D-2017-00205638 154 D-2017-00244399 

35 D-2017-00334485 75 D-2017-00486491 115 D-2017-00045020 155 D-2017-00189088 

36 D-2017-00129952 76 D-2017-00143482 116 D-2017-00248460 156 D-2017-00498496 

37 D-2017-00583561 77 D-2017-00255212 117 D-2017-00481633 157 D-2017-00673356 

38 D-2017-00110446 78 D-2017-00681365 118 D-2017-00301360 158 D-2017-00333989 

39 D-2017-00181120 79 D-2017-00338960 119 D-2017-00281123 159 D-2017-00341322 

40 D-2017-00014231 80 D-2017-00041231 120 D-2017-00244396 160 D-2017-00088545 
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# Ärendenummer # Ärendenummer # Ärendenummer # Ärendenummer 

161 D-2017-00579762 201 D-2017-00481090 241 D-2017-00010446 281 D-2017-00178544 

162 D-2017-00011449 202 D-2017-00217790 242 D-2017-00679921 282 D-2016-00583702 

163 D-2017-00210275 203 D-2017-00246332 243 D-2017-00233208 283 D-2017-00593899 

164 D-2017-00056178 204 D-2017-00190457 244 D-2017-00121264 284 D-2017-00584966 

165 D-2017-00156227 205 D-2017-00012323 245 D-2017-00495659 285 D-2017-00036002 

166 D-2017-00308292 206 D-2017-00590294 246 D-2017-00316410 286 D-2017-00312577 

167 D-2017-00139388 207 D-2017-00067712 247 D-2017-00517107 287 D-2017-00678988 

168 D-2017-00284623 208 D-2017-00093557 248 D-2017-00517313 288 D-2017-00238952 

169 D-2017-00406923 209 D-2017-00205484 249 D-2017-00545607 289 D-2017-00057685 

170 D-2017-00226290 210 D-2017-00037740 250 D-2017-00021074 290 D-2017-00099799 

171 D-2017-00194336 211 D-2017-00012685 251 D-2017-00308343 291 D-2017-00260417 

172 D-2017-00150301 212 D-2017-00167163 252 D-2017-00504496 292 D-2017-00100459 

173 D-2017-00208960 213 D-2017-00030727 253 D-2017-00001149 293 D-2017-00234564 

174 D-2017-00238281 214 D-2017-00333967 254 D-2016-00592653 294 D-2017-00532063 

175 D-2017-00292363 215 D-2016-00565322 255 D-2017-00002637 295 D-2017-00560726 

176 D-2017-00248059 216 D-2017-00037023 256 D-2017-00120319 296 D-2017-00182594 

177 D-2017-00311767 217 D-2017-00196578 257 D-2017-00016782 297 D-2017-00499447 

178 D-2017-00534211 218 D-2017-00224788 258 D-2017-00008438 298 D-2017-00681566 

179 D-2017-00020379 219 D-2017-00241165 259 D-2017-00014403 299 D-2017-00083185 

180 D-2017-00501171 220 D-2017-00515064 260 D-2017-00129951 300 D-2017-00354890 

181 D-2017-00312848 221 D-2017-00475778 261 D-2017-00554338 301 D-2017-00062829 

182 D-2017-00142774 222 D-2017-00189545 262 D-2017-00238434 302 D-2017-00182377 

183 D-2017-00067688 223 D-2017-00267158 263 D-2017-00243005 303 D-2017-00247212 

184 D-2017-00531686 224 D-2017-00090480 264 D-2017-00011907 304 D-2017-00274065 

185 D-2017-00488318 225 D-2017-00228143 265 D-2017-00038367 305 D-2017-00256909 

186 D-2017-00062775 226 D-2017-00527780 266 D-2017-00355214 306 D-2017-00285999 

187 D-2017-00257709 227 D-2017-00184187 267 D-2017-00272875 307 D-2017-00465310 

188 D-2017-00577225 228 D-2017-00473283 268 D-2017-00115084 308 D-2017-00100465 

189 D-2017-00524386 229 D-2017-00351898 269 D-2017-00110447 309 D-2017-00595999 

190 D-2017-00242663 230 D-2017-00090635 270 D-2017-00122925 310 D-2017-00026596 

191 D-2017-00509418 231 D-2017-00239842 271 D-2017-00521464 311 D-2017-00460565 

192 D-2017-00124531 232 D-2017-00340110 272 D-2017-00356828 312 D-2017-00523589 

193 D-2017-00679515 233 D-2017-00026982 273 D-2017-00029480 313 D-2017-00575654 

194 D-2017-00594501 234 D-2017-00249164 274 D-2017-00097494 314 D-2017-00101538 

195 D-2017-00157386 235 D-2017-00319646 275 D-2017-00177019 315 D-2017-00579163 

196 D-2017-00353688 236 D-2017-00022895 276 D-2017-00022241 316 D-2017-00130927 

197 D-2017-00167260 237 D-2017-00706771 277 D-2016-00595058 317 D-2017-00108669 

198 D-2017-00311408 238 D-2017-00581430 278 D-2017-00356883 318 D-2017-00100051 

199 D-2017-00066659 239 D-2017-00225117 279 D-2017-00045495 319 D-2017-00019289 

200 D-2017-00136130 240 D-2017-00525404 280 D-2017-00148449 320 D-2017-00473523 
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# Ärendenummer # Ärendenummer # Ärendenummer # Ärendenummer 

321 D-2017-00249167 361 D-2017-00333035 401 D-2017-00149799 441 D-2017-00333480 

322 D-2017-00246346 362 D-2017-00481634 402 D-2017-00344790 442 D-2017-00678006 

323 D-2017-00352620 363 D-2017-00485648 403 D-2017-00201419 443 D-2017-00277393 

324 D-2017-00541791 364 D-2017-00648685 404 D-2017-00568886 444 D-2017-00502858 

325 D-2017-00014072 365 D-2017-00568239 405 D-2017-00581518 445 D-2017-00003845 

326 D-2017-00083798 366 D-2017-00563653 406 D-2017-00542916 446 D-2017-00148847 

327 D-2017-00566939 367 D-2017-00154027 407 D-2017-00453904 447 D-2017-00071460 

328 D-2017-00556970 368 D-2017-00109884 408 D-2017-00083444 448 D-2017-00257430 

329 D-2017-00052706 369 D-2017-00524613 409 D-2017-00254933 449 D-2017-00327817 

330 D-2017-00300764 370 D-2017-00017703 410 D-2017-00217866 450 D-2016-00596191 

331 D-2017-00226402 371 D-2017-00056741 411 D-2017-00214113 451 D-2017-00015443 

332 D-2017-00030285 372 D-2017-00525307 412 D-2017-00120895 452 D-2017-00570148 

333 D-2017-00343819 373 D-2017-00245998 413 D-2017-00078744 453 D-2017-00218050 

334 D-2017-00496491 374 D-2017-00534631 414 D-2017-00136124 454 D-2017-00190246 

335 D-2017-00680375 375 D-2017-00574945 415 D-2017-00026580 455 D-2017-00286428 

336 D-2017-00129819 376 D-2017-00491518 416 D-2017-00344421 456 D-2017-00209067 

337 D-2017-00576906 377 D-2017-00303220 417 D-2017-00109543 457 D-2017-00321948 

338 D-2017-00245490 378 D-2017-00149027 418 D-2017-00057571 458 D-2016-00583691 

339 D-2017-00473980 379 D-2017-00462263 419 D-2017-00471936 459 D-2017-00037003 

340 D-2017-00233376 380 D-2017-00030892 420 D-2017-00682643 460 D-2017-00102268 

341 D-2017-00465354 381 D-2016-00585311 421 D-2017-00052540 461 D-2017-00478091 

342 D-2016-00590988 382 D-2017-00023128 422 D-2017-00024542 462 D-2017-00344846 

343 D-2017-00535799 383 D-2017-00121867 423 D-2017-00462443 463 D-2017-00302139 

344 D-2017-00220491 384 D-2017-00130090 424 D-2017-00027016 464 D-2017-00247679 

345 D-2016-00591441 385 D-2017-00088285 425 D-2017-00143494 465 D-2017-00028727 

346 D-2017-00239187 386 D-2017-00662043 426 D-2016-00589609 466 D-2017-00123320 

347 D-2017-00266809 387 D-2017-00475178 427 D-2017-00574438 467 D-2017-00100818 

348 D-2017-00014488 388 D-2017-00160587 428 D-2017-00549026 468 D-2017-00099140 

349 D-2017-00296982 389 D-2017-00125908 429 D-2017-00556982 469 D-2017-00290831 

350 D-2017-00187767 390 D-2017-00210245 430 D-2017-00063331 470 D-2017-00103018 

351 D-2017-00032901 391 D-2017-00451392 431 D-2017-00143489 471 D-2017-00117611 

352 D-2017-00534563 392 D-2017-00265555 432 D-2017-00574947 472 D-2017-00158303 

353 D-2017-00117234 393 D-2017-00501133 433 D-2017-00492038 473 D-2017-00597761 

354 D-2017-00105623 394 D-2016-00594379 434 D-2017-00063049 474 D-2017-00097199 

355 D-2017-00354766 395 D-2017-00117816 435 D-2017-00108651 475 D-2017-00206019 

356 D-2017-00163258 396 D-2017-00465355 436 D-2017-00182067 476 D-2017-00272511 

357 D-2017-00042254 397 D-2017-00461282 437 D-2017-00099011 477 D-2017-00554156 

358 D-2017-00187344 398 D-2017-00510805 438 D-2017-00673731 478 D-2017-00573485 

359 D-2017-00516198 399 D-2017-00082070 439 D-2016-00598493 479 D-2017-00143491 

360 D-2017-00059692 400 D-2017-00121022 440 D-2017-00021460 480 D-2017-00472472 
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# Ärendenummer # Ärendenummer # Ärendenummer   
481 D-2017-00106833 521 D-2017-00683873 561 D-2017-00543268   

482 D-2017-00540858 522 D-2017-00495621 562 D-2017-00010818   

483 D-2016-00587070 523 D-2017-00023329 563 D-2017-00182558   

484 D-2017-00096869 524 D-2017-00243213 564 D-2017-00012615   

485 D-2017-00041033 525 D-2017-00701481 565 D-2017-00201694   

486 D-2017-00142428 526 D-2017-00490885 566 D-2017-00011630   

487 D-2017-00109497 527 D-2016-00597501 567 D-2017-00596441   

488 D-2017-00539763 528 D-2017-00043074 568 D-2017-00057689   

489 D-2017-00267860 529 D-2017-00534028 569 D-2017-00312003   

490 D-2017-00539197 530 D-2016-00593981 570 D-2017-00507832   

491 D-2017-00458309 531 D-2017-00086051 571 D-2017-00060041   

492 D-2017-00114593 532 D-2017-00273145 572 D-2017-00262857   

493 D-2017-00324757 533 D-2016-00588839 573 D-2017-00572513   

494 D-2017-00003286 534 D-2017-00292104 574 D-2017-00038758   

495 D-2017-00451181 535 D-2017-00023528 575 D-2017-00124485   

496 D-2017-00236596 536 D-2017-00183610 576 D-2017-00492206   

497 D-2017-00197327 537 D-2017-00249168 577 D-2017-00333942   

498 D-2017-00545748 538 D-2017-00317465 578 D-2017-00210646   

499 D-2017-00062992 539 D-2017-00276810 579 D-2017-00022755   

500 D-2017-00503593 540 D-2017-00137103 580 D-2017-00531794   

501 D-2017-00578397 541 D-2017-00475564 581 D-2016-00586384   

502 D-2017-00578209 542 D-2017-00351102 582 D-2017-00018449   

503 D-2017-00120007 543 D-2017-00052819 583 D-2017-00007536   

504 D-2017-00484059 544 D-2017-00582881 584 D-2017-00139963   

505 D-2017-00526082 545 D-2017-00194335 585 D-2017-00152193   

506 D-2017-00029045 546 D-2017-00343927 586 D-2017-00459942   

507 D-2016-00588724 547 D-2017-00570523 587 D-2017-00319558   

508 D-2017-00160590 548 D-2017-00118037 588 D-2017-00326064   

509 D-2017-00525972 549 D-2017-00597519 589 D-2017-00526600   

510 D-2017-00487440 550 D-2017-00664099 590 D-2017-00009671   

511 D-2017-00589004 551 D-2017-00134504 591 D-2017-00354732   

512 D-2017-00057224 552 D-2017-00289710 592 D-2017-00502282   

513 D-2017-00502680 553 D-2017-00078632 593 D-2017-00476904   

514 D-2017-00492216 554 D-2017-00565558 594 D-2017-00071395   

515 D-2017-00578588 555 D-2017-00027044 595 D-2016-00589598   

516 D-2017-00181811 556 D-2017-00522973 596 D-2017-00263398   

517 D-2017-00187504 557 D-2017-00542992 597 D-2017-00263653   

518 D-2017-00012616 558 D-2017-00044768 598 D-2017-00528775   

519 D-2017-00570435 559 D-2017-00486235 599 D-2017-00080829   

520 D-2017-00579767 560 D-2017-00318902 600 D-2017-00308018   

 


