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Abstract 
 
In recent years, the development of properties for public use has gone from being only 
a municipal matter to a segment with an increasing number of stakeholders. A rising 
need for school facilities and residential care homes has resulted Swedish 
municipalities divesting properties to private or public companies. The sale of land own 
by municipalities shall be made to a market value according to the European Union 
regulation about aids granted by states. The European Union Commission has 
established guidelines which says that the value shall be concluded based of an open 
and unconditional bidding procedure or by an independent expert valuation. The 
definition of market value can not be considered as distinct. Neither does it exist a 
valuation method that is considered best for the property segment. Despite the 
guidelines it is missing a consensus between the municipalities about how the valuation 
of land for development of properties for public use should be done.  
 
The purpose of the thesis is to investigate the problem linked to the valuation of 
municipal land sold to companies that develop properties for public use. By studying 
Swedish municipalities’ ways to define the market value, the thesis expects to chart and 
illustrate difficulties with different valuation methods. The study is conducted as an 
empirical study using qualitative and quantitative research methods. To fulfill the 
purpose all the 290 Swedish municipalities are requested to answer a survey connected 
to municipalities way to valuate land for development of properties for public use. The 
survey is supplemented with a deeper study of valuation material from the 50 largest, 
according to population, municipalities in Sweden. 
 
The results shows that, almost 50 % of the participating municipalities have sold land 
for development of properties for public use during the period 2016 - 2021. The most 
common way is to sell directly to one chosen developer and it is common that the 
municipalities disregard the European Union’s guidelines. Many municipalities are 
valuating the land internally at the municipality. Regardless of if the valuation is 
performed internally or externally the sales comparison valuation is the most common 
valuation method. Other common methods are valuation by a development calculation, 
zone-pricing, or a combination of sales comparison valuation and development 
calculation.                
 
The use of the sales comparison method is considered a reliable method due to its’ data 
being based on actual transactions. However, it can be established that the market of 
land for development of properties for public use is still limited, even though the 
interest has increased. The limited market is a problem when using the sales comparison 
method, due to the few comparable transactions. To ensure a reliable market value two 
important circumstances linked to the comparable objects’ market value and 
characteristics need to be considered. If these two factors are not taken into 
consideration, the sales comparison method’s purpose is not fulfilled.  
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Furthermore, the study of the sales comparison data shows that several comparable 
objects are recurring in other valuation reports. When the comparable objects are not 
comparable the risk is that it will negatively affect more than just one property 
valuation.                   
 
Based on the results, the assessment is made that the sales comparison method shall, 
for best result, be supplemented with another property valuation method. If it is not 
possible to do so is it important to choose the comparable objects carefully to minimize 
the risk to not fulfill the two key rules. However, the most important factor to take into 
consideration is that the valuation result can be no better than the quality of the available 
input data and the valuation method shall be selected based on the available 
information.          
 
In conclusion, the authors’ recommendation to Swedish municipalities is to increase 
the transparency and watch out for recurring comparable objects when using the sales 
comparison method. By sharing their knowledge and information with others the 
quality of input data will be higher and the valuation result will more closely correspond 
to the market value.       
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Sammanfattning 
Utvecklingen av samhällsfastigheter har under de senaste åren gått från att vara en 
kommunal angelägenhet till något som allt fler aktörer fått upp ögonen för. Ett stort 
behov av skolplatser och särskilda boenden för äldre har inneburit att flera svenska 
kommuner avyttrat sin mark till både privata och kommunala bolag som får stå för 
utvecklingen av morgondagens skolor och äldreboenden. Försäljning av kommunal 
mark ska enligt EU:s statsstödsregler ske till marknadsvärde och EU-kommissionen 
har därför upprättat en vägledning som säger att priset antingen ska konkurrensutsättas 
i en anbudstävling eller värderas av en oberoende expertvärderare. Definitionen för 
marknadsvärde kan inte anses entydig och det finns heller ingen värderingsmetod som 
är konstaterad extra fördelaktig för segmentet. Det saknas därför, trots vägledningen, 
samsyn mellan kommunerna om hur värdering av mark för utveckling av 
samhällsfastigheter ska gå till.   
 
Syftet med examensarbetet är att utreda problematiken kring värdering av kommunal 
mark för utveckling av samhällsfastigheter. Genom att studera svenska kommuners 
tillvägagångssätt för att fastställa marknadsvärdet förväntas examensarbetet kunna 
kartlägga och belysa svårigheter med olika värderingsmetoder, med störst fokus på 
ortsprismetoden. Studien av svenska kommuner genomförs som en empirisk studie där 
kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod används. För att uppfylla arbetets syfte 
ombeds Sveriges 290 kommuner att besvara en enkät kopplad till kommuners 
tillvägagångssätt vid värdering av mark för utveckling av samhällsfastigheter. Enkäten 
kompletteras med en djupare studie av värderingsunderlag inhämtat från Sveriges 50 
största kommuner sett till folkmängd.  
 
Resultatet visar att närmare hälften av studiens deltagande kommuner sålt mark för 
utveckling av samhällsfastigheter under perioden 2016 - 2021. Den vanligaste 
upplåtelseformen är direktanvisning och det är inte ovanligt att kommunerna frångår 
EU-kommissionens vägledning och värderar marken internt inom kommunen. Oavsett 
internt eller externt värderingsutlåtande används ortsprismetoden i störst utsträckning. 
Andra metoder som används är värdering av marken genom exploateringskalkyl, fast 
taxa/zon-priser eller en kombination av ortsprismetoden och exploateringskalkyl.  
 
Att använda ortsprismetoden anses av många aktörer pålitligt då den bygger på faktiska 
transaktioner. Det går dock snabbt att konstatera att trots att intresset för att utveckla 
samhällsfastigheter ökar så är marknaden fortfarande mycket begränsad. En begränsad 
marknad innebär svårigheter och för att ortsprismetoden ska ge ett pålitligt 
marknadsvärde bör två samband uppfyllas. Sambanden innebär att jämförelseobjekten 
har pålitliga marknadsvärden samt egenskaper som liknar värderingsobjektets 
egenskaper. Uppfylls inte sambanden faller ortsprismetodens syfte, då 
jämförelseobjekten faktiskt inte blir jämförelsebara. Vidare har studien av 
ortsprismaterial visat att flera jämförelseobjekt återkommer i andra värderingsunderlag. 
Det opålitliga med jämförelseobjekt som inte är jämförelsebara är alltså att dessa icke 
marknadsmässiga objekt med stor sannolikhet används i flera värderingsutlåtanden.  
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Utifrån studiens resultat görs bedömningen att ortsprismetoden sett till dagens 
förutsättningar bör kompletteras med en annan värderingsmetod för bästa resultat. 
Skulle detta inte vara möjligt kräver valet av jämförelseobjekt mycket starka och 
välgrundade argument för att minimera risken att de två sambanden inte uppfylls. Det 
viktigaste vid fastighetsvärdering är att välja värderingsmetod utifrån tillgänglig 
information. 
 
Avslutningsvis är författarnas rekommendation till svenska kommuner att de ska öka 
transparensen, dela med sig av kunskaper och material till andra kommuner samt se 
upp för rundgång i ortsprismaterialet.  
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Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och avslutar våra studier vid 
civilingenjörsprogrammet i lantmäteri vid Lunds Tekniska Högskola. Arbetet har varit 
intressant och lärorikt och vi tar med oss fördjupade kunskaper inom ämnet när vi nu 
äntrar arbetslivet som civilingenjörer i lantmäteri.  
 
Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Ingemar Bengtsson, som under hela arbetets 
gång har varit engagerad och hjälpt oss att hitta en väg till ett lyckat resultat. Vi vill 
även tacka Anna Marand på Hemsö för idéen till examensarbetet samt för ett gott 
samarbete med Hemsö.  
 
Tack alla kommuner som ställt upp och deltagit i studien, som besvarat både enkla och 
komplicerade frågor och stått ut med långa mejltrådar. Utan ert deltagande hade studien 
inte varit genomförbar.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till våra fantastiska vänner för fem roliga och 
minnesvärda år i Lund. Avslutningsvis vill vi även tacka varandra för ännu ett lyckat 
samarbete och många trevliga fika-stunder. Vi gör det bäst tillsammans! 
 
 
 
  
Sara Lofthammar   Hilda Stensson 
 
 
Lund, 21 maj 2021 
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1 Inledning 
Examensarbetet inleds med en presentation av examensarbetets bakgrund, 
problemformulering och syfte samt vilken metod som används för att uppnå syftet. 
Kapitlet ger läsaren en överskådlig bild av varför och hur arbetet genomförs. I kapitlet 
presenteras även arbetets avgränsningar och tidigare forskning inom ämnet. 
 
1.1 Bakgrund 

Under det senaste decenniet har intresset för fastigheter där skattefinansierad 
verksamhet bedrivs, så kallade samhällsfastigheter, gått från att enbart vara en 
kommunal angelägenhet till att bli ett attraktivt investeringsobjekt på marknaden 
(Svefa, 2020, p. 12). Intresset kan härledas ur en ökad efterfrågan till följd av en 
skiftande demografi. Sveriges befolkning lever allt längre och varje år föds fler barn än 
tidigare (SCB, 2021). Inom tio år förväntas Sveriges invånarantal ha ökat med en 
miljon, vilket kommer medföra ett ökat behov av både särskilda boenden för äldre och 
fler skolplatser (Boverket, 2020a, 2021).  
 
Enligt skollagen (2010:800) och socialtjänstlagen (2001:159) är det kommunerna som 
bär ansvaret att tillgodose behovet av både skolplatser och biståndsbedömda boenden. 
Till följd av det växande behovet blir det allt vanligare att kommunerna väljer att 
upplåta mark till kommunala eller privata bolag som får stå för utvecklingen av 
förskolor, skolor, biståndsbedömda boenden och övriga samhällsfastigheter.  
 
För kommunala markförsäljningar finns särskilda bestämmelser. Vid avyttring av en 
kommunal fastighet ska försäljning ske till ett marknadsmässigt värde och med hänsyn 
till EU:s statsstödsregler samt kommunallagen (2017:725). När marken säljs till 
marknadsvärde uppfyller kommunen kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning samt god avkastning på sina förvaltade medel. Marknadsvärdet definieras 
som det mest sannolika priset vid en normal marknadstransaktion (Bengtsson, 2018, p. 
53). Av de vägledningar som finns idag ska marknadsvärdet fastställas antingen genom 
ett anbudsförfarande eller värderas av en oberoende expertvärderare enligt EU-
kommissionens Meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av 
mark och byggnader (97/C 209/03).  
 
1.2 Problemformulering 

Vid fastighetsvärdering finns det flera olika värderingsmetoder som är 
tillämpningsbara, såsom ortsprismetoden, avkastningsvärdering och 
produktionskostnadsmetoden (Bengtsson, 2018, p. 143). För att kommunerna ska sälja 
till marknadsmässigt värde krävs att valet av värderingsmetod anpassas efter 
värderingsobjektets fastighetssegment och förutsättningar i övrigt.  
 
En vanligt förekommande fastighetsvärderingsmetod är ortsprismetoden. Metoden är 
av många ansedd fördelaktig då den baseras på faktiska transaktioner inom orten som 
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appliceras på värderingsobjektet för att därefter kunna bedöma ett rimligt 
marknadsvärde (Bengtsson, 2018, p. 143). Upplåtelserna av mark för utveckling av 
samhällsfastigheter är emellertid fortfarande få och ortsprismetoden som använder 
omkringliggande fastigheter för att bestämma värderingsobjektets värde blir svår att 
tillämpa när marknaden är begränsad och svåranalyserad. Om en annan 
värderingsmetod istället används kvarstår osäkerheten till följd av de antaganden som 
värderaren kan tvingas göra om fastigheten och dess marknad. Dessa antaganden kan 
vara mer eller mindre subjektiva och därför eventuellt bristfälliga.  
 
Kommunerna ska enligt lag sälja mark till marknadsvärde, vilket förväntas vara svårt. 
Definitionen för marknadsvärde kan inte anses entydigt och en konstaterad bästa 
värderingsmetod för segmentet saknas. Dessutom har troligen Sveriges 290 kommuner 
egna tillvägagångssätt för hur ett marknadsmässigt värde ska nås, vilket innebär att det 
kan saknas en samsyn för hur marken ska värderas. Säljs kommunal mark till icke-
marknadsmässiga priser, till följd av problematiken vid värdering av mark för 
utveckling av samhällsfastigheter, riskerar kommunerna att inte uppfylla kraven om 
god ekonomisk hushållning samt god avkastning på dess förvaltade medel.  
 
Det finns följaktligen ett intresse i att utreda problematiken som uppstår till följd av 
svenska kommuners eventuellt olika tillvägagångssätt vid värdering av mark för 
utveckling av samhällsfastigheter. Värderar svenska kommuner marken till ett värde 
som inte motsvarar marknadsvärdet bör dessa scenarion uppmärksammas för att både 
kommuner och värderingsmän ska kunna ta del av problematiken och därefter hantera 
denna.  
 
1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera hur kommuner fastställer 
marknadsvärdet på mark som avyttras för utveckling av samhällsfastigheter. För att 
uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 
• Vilka olika tillvägagångssätt använder svenska kommuner för att bedöma 

värdet på mark som avyttras för utveckling av samhällsfastigheter? 
 

• Hur går svenska kommuner till väga för att sälja marken till marknadsvärde? 
 

• Hur hanteras problematiken med den begränsade marknaden? 
 
1.4 Metod 

1.4.1 Teori 
För att få en djupare förståelse för ämnet och problematiken som arbetet syftar till att 
utreda studeras inledningsvis litteratur och andra teoretiska källor inom ämnet. Genom 
att studera svensk och EU-rättslig lagtext, rapporter, skrifter från myndigheter och 
litteratur rörande försäljning av kommunal mark samt om fastighetsvärdering är 
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förhoppningen att i analysavsnittet kunna koppla samman teoretisk kunskap med det 
empiriska resultatet. 
 
1.4.2 Studiens empiri 
För att uppfylla arbetes syfte genomförs en empirisk studie. Studiens empiri är 
uppdelad i delmoment där både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod används. 
Den empiriska studiens utförande presenteras i figur 1.  
 
Den empiriska studiens första del utgörs av en kvantitativ undersökning. Denna del 
genomförs för att besvara syftets första frågeställning kopplat till kommunernas 
tillvägagångsätt vid värdering av mark för utveckling av samhällsfastigheter. Den 
kvantitativa undersökningen utgörs av en enkät som skickas till, och ombeds besvaras 
av, Sveriges 290 kommuner för att få en god översikt över hur kommunerna agerar vid 
upplåtelse av mark för utveckling av samhällsfastigheter.  
 
Den empiriska studiens andra del utgör en djupare studie av svenska kommuner 
tillvägagångssätt för att främst besvara frågorna kring strategier för att sälja marken till 
marknadsvärde och vidare kommunernas hanteringen av den begränsade marknaden.     
Genom en kvalitativ metod i form av en datainsamling av markanvisningsavtal och 
allmänna handlingar kopplade till det fastställda markvärdet, inhämtat från Sveriges 50 
största kommuner sorterade efter folkmängd den 31 december 2020 förväntas svar på 
formulerade frågeställningar. Den empiriska studiens andra del förväntas även styrka 
och besvara den kvantitativa delen i arbetet för att djupare analysera svenska 
kommuners tillvägagångsätt vid värdering av mark för utveckling av 
samhällsfastigheter.  
 
Kommunerna är enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen skyldiga att delge allmänna 
handlingar till den som begär dem varför examensarbetet förväntas få ta del av material 
från de kommuner där handlingar begärs.  
 

 
Figur 1. Utförande av examensarbetets empiriska studie  
 
Den empiriska studiens delmoment och urval beskrivs mer detaljerat i kapitel 6 
Studiens empiriska undersökningar och resultatet och analys presenteras i kapitel 7 
Resultat respektive 8 Analys.  
 
1.4.3 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att enbart utreda hur värdering av mark för utveckling av 
samhällsfastigheter går till, med fokus på fastigheter där förskolor, skolor och 
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biståndsbedömda boenden utvecklas. Arbetet studerar endast kommunala upplåtelser 
och inte privata, statliga eller regionala upplåtelser.  
 
Vidare avgränsas arbetet till upplåtelser som gjorts mellan år 2016 – 2021. Perioden 
väljs delvis för att avgränsa datainsamlingen men även på grund av att marknaden för 
samhällsfastigheter förändrats kraftigt under de senaste åren, vilket kan antas påverka 
hur värdering av marken gått till. Insamling av data sker mellan januari och mars under 
våren 2021, således studeras endast upplåtelser som sker under det första kvartalet av 
2021.  
 
1.5 Tidigare forskning 

Ämnet värdering av mark för utveckling av samhällsfastigheter har vid tiden för 
examensarbetet inte utretts i tidigare forskning. Forskning inom samhällsfastigheter 
som segment tyder på ett stort intresse för fastighetstypen och att fler, både privata och 
kommunala, försäljningar inom fastighetssegmentet är att vänta.  
 
I examensarbetet Samhällsfastigheter som investeringstrend (2012) kommer 
författaren Victoria Ödmark fram till att samhällsfastigheter ur studien är en säker 
investering tack vare sina långa hyreskontrakt, vilket medför säkra kassaflöden och 
hyresintäkter. Fördelarna med samhällsfastigheter som investeringstrend kan 
sammankopplas med det ökade intresset för segmentet hos privata aktörer (Ödmark, 
2012, p. 58).  
 
I examensarbetet Kommunernas dilemma kring avyttringar av samhällsfastigheter 
(2020) utreds kommunernas motiv vid kommunala avyttringar av samhällsfastigheter. 
Författarna fann att det främst är demografiska utmaningar och investeringsbehov som 
ligger till grund för kommunala avyttringar. Examensarbetet förutspår ett ökat privat 
inflytande i segmentet samhällsfastigheter (Bergvall & von Bahr, 2020, p. 66). 
 
Rapporter framtagna av Boverket finner ett idag stort behov av fler nyproducerade 
biståndsbedömda boenden samt av fler skolplatser. Prognoser indikerar dessutom på 
ett, i framtiden, ökat behov varför försäljning av mark för utveckling av dessa 
verksamhetstyper förväntas fortsätta öka (Boverket 2020a, 2021).  
 
I forskningsrapporten Ska vi singla slant? – Om försäljning av offentliga tillgångar 
(2008) utreder Sofia Lundberg och Tom Madell problematiken kring försäljning av 
offentliga tillgångar. Rapporten visar att det finns en problematik med bristen på 
sanktioner i samband med felaktiga överlåtelser och att rättelser i princip är omöjliga, 
vilket enligt rapporten öppnar upp till en snedvriden konkurrens.  
 
Utifrån tidigare forskning kring samhällsfastigheter som segment, Boverkets rapporter 
och prognoser och diskussionen om försäljning av offentliga tillgångar finner 
författarna stöd till att utreda problematiken kring värdering av mark för utveckling av 
samhällsfastigheter. 
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1.6 Disposition 

1 Inledning  
Examensarbetet inleds med en presentation av examensarbetets bakgrund, 
problemformulering och syfte samt vilken metod som används för att uppnå syftet. 
Kapitlet ger läsaren en överskådlig bild av varför och hur arbetet genomförs. I kapitlet 
presenteras även arbetets avgränsningar och tidigare forskning inom ämnet. 
 
2 Samhällsfastigheter  
I andra kapitlet definieras segmentet samhällsfastigheter samt de drivkrafter som ligger 
bakom behovet och det ökade intresset för att utveckla samhällsfastigheter. Syftet med 
kapitlet är även att ge läsaren en inblick i finansieringen av verksamheten som bedrivs 
på samhällsfastigheten, vilket i sin tur kan komma att påverka värderingen av marken.  
 
3 Kommunala markaffärer  
Kapitlet redogör för EU-rättslig, statlig och kommunal reglering vid upplåtelser av 
kommunal mark. Vidare presenteras olika upplåtelseformer av kommunal mark samt 
hur hanteringen av kommuner som frångår lagstiftningen går till. 
 
4 Värdeteori 
Syftet med kapitlet är att ge en ökad förståelse för den värdeteori och de värdebegrepp 
som kan användas vid fastighetsvärdering. 
 
5 Värderingsmetoder  
Kapitlet redogör för vanliga värderingsmetoder som används vid fastighetsvärdering. I 
kapitlet beskrivs appliceringen av fem olika metoder som används vid värdering av 
mark för utveckling av samhällsfastigheter.   
 
6 Studiens empiriska undersökningar 
Den empiriska studien är uppdelad i två undersökningar, en enkätundersökning och en 
djupare studie. Kapitlet förklarar utformningen och utförandet av de två 
undersökningarna samt examensarbetes urval.  
 
7 Resultat 
Resultatet presenteras i två avsnitt. Det första avsnittet visar ett statistiskt resultat från 
enkätundersökningen som skickats till Sveriges 290 kommuner. Det andra avsnittet 
redovisar resultatet från den djupare studien av Sveriges 50 största kommuner sett till 
folkmängd.  
 
8 Analys  
Kapitlet utgör en analys av studiens resultat för att besvara arbetets frågeställningar och 
uppfylla dess syfte. Analysen utreder bland annat hur Sveriges kommuner går tillväga 
vid värdering av marken samt för- och nackdelar med de olika värderingsmetoderna. 
Ett stort fokus har lagts på värderingsmetoden ortsprismetoden och dess 
tillämpningsbarhet på mark för utveckling av samhällsfastigheter. 
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9 Slutsats  
Arbetets sista kapitel syftar till att sammanfatta författarnas egna tankar och 
observationer. Kapitlet avslutas med arbetets felkällor, samt presenterar förslag på 
vidare studier inom ämnet.  
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2 Samhällsfastigheter 
I andra kapitlet definieras segmentet samhällsfastigheter samt de drivkrafter som 
ligger bakom behovet och det ökade intresset för att utveckla samhällsfastigheter. Syftet 
med kapitlet är även att ge läsaren en inblick i finansieringen av verksamheten som 
bedrivs på samhällsfastigheten, vilket i sin tur kan komma att påverka värderingen av 
marken.  
 
2.1 Definition 

Begreppet samhällsfastigheter finns idag inte definierat eller reglerat i svensk 
lagstiftning. Åtta olika aktörer inom fastighetssektorn tog år 2014 ett gemensamt beslut 
att definiera fastighetssegmentet för att öka transparensen på fastighetsmarknaden. 
Bolagen Datscha, Diligentia, Hemsö, Lönnbacken, Micasa, Rikshem och Vasakronan 
kom överens om definitionen som publicerades i artikeln Så här lyder nya definitionen 
av samhällsfastigheter (2014) i tidningen Fastighetsvärlden: 
 

”Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad  
verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas 

trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter.” 
 
Olika typer av fastigheter beskattas utifrån olika regler och Skatteverket har delat in 
fastigheterna i olika typkoder beroende på slag (Skatteverket, 2021a). 
Samhällsfastigheter går att kategorisera under typkoden för specialenheter. För 
specialenheter är det byggnadens användning som avgör vilken typkod den får och 
gemensamt för alla fastigheter med typkoden specialenhet är att de är skatte- och 
avgiftsfria (Skatteverket, 2021b). Undantaget för skatteplikt gäller, i enlighet med 3 
kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), för byggnader som används till 
övervägande del samhällsnyttiga ändamål. 
 
Författarna har valt att dela in begreppet samhällsfastigheter i fem olika 
verksamhetsgrupper och dessa är biståndsbedömda boenden, utbildning, vård, fritid 
och rättsväsende. Verksamhetsgruppen fritid består av bad-, sport- och 
idrottsanläggningar samt kulturbyggnader. Inom gruppen vård ingår sjukhus, 
vårdcentral, tandläkare och övrig vård. Gruppen rättsväsende utgörs av byggnader för 
domstol, polis, fängelse, häkte och övrigt rättsväsende. Examensarbetets undersökning 
har specificerats på verksamhetsgrupperna utbildning, med fokus på förskola och skola, 
samt biståndsbedömda boenden vilka presenteras i avsnitten 2.1.1 Utbildning och 2.1.2 
Biståndsbedömt boende.  
 
2.1.1 Utbildning  
Skollagen (2010:800) reglerar bestämmelser om finansieringen av samtliga 
skattefinansierade utbildningsformer i Sverige. Den som bär ansvaret för en 
utbildningsverksamhet kallas huvudman. Kommunerna utgör, enligt 2 kap. 2 § SL, 
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huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning samt fritidshem. Staten och regionerna 
är huvudmän för övriga utbildningscenter, enligt 2 kap. 3–4 §§ SL. Vad gäller 
fristående skolor får enskilda ansöka om att bli godkända som huvudman för olika 
former av skolväsen, i enlighet med 2 kap. 5 § SL.     
 
En skola bekostas till största del av Sveriges kommuner (SKR, 2021b). Kommunernas 
medel för finansiering utgörs framförallt av den kommunalskatt som invånarna betalar, 
men även av generella och riktade stadsbidrag (ibid.). Kommunerna får själva välja hur 
det generella bidraget ska fördelas och ska inför varje nytt år ta beslut om fördelning 
av bidragen till skola, äldreomsorg, socialtjänst med flera (ibid.). Det riktade 
stadsbidraget är till för att finansiera visst beslutat ändamål och kommunen måste 
ansöka om bidraget hos Skatteverket (ibid.). 
 
Skolpeng 

I de fall huvudmannen för skolväsendet är enskild ska varje hemkommun i enlighet 
med skollagens bestämmelser lämna ersättning, i form av ett grundbelopp och 
eventuellt tilläggsbelopp. Ersättningen delas ut till huvudmännen som en ersättning för 
varje elev vid dess förskolenheter, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, 
gymnasieskolor, fritidshem och gymnasiesärskola.  
 
Ersättningen, som i folkmun kallas skolpeng, är inte definierat i lag men enligt 
Nationalencyklopedin (u.å.b) är ordet en inofficiell benämning på det bidrag av 
kommunala medel som ges till fristående skolor. Skolpengen ska bestämmas utifrån 
samma principer som för kommunens egna skolor, enligt 14 kap. 1 § skolförordningen 
(2011:185).  
 
Enligt 14 kap. 4 § skolförordningen avser beloppet, oavsett skolform, ersättning för 
undervisning, läroverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och 
lokalkostnader. Med lokalkostnader avses kostnader för hyra, drift, inventarier som inte 
är läromedel samt kapitalkostnader, exklusive kostnader för amortering. Storleken på 
skolpengen fastställs i respektive kommun och beslutas utifrån kommunernas olika 
resursfördelningsmodeller. SKR (2021c) uttrycker därför vikten av försiktighet vid 
jämförelse av skolpengen mellan olika kommuner. 
 
Problematik med skolpeng 

Problematiken kring skolpengens varierande storlek har nyligen uppmärksammat i 
samband med att Sundbybergs kommun, med flera, stämmer Stockholm stad 
(Arwedsson & Lundberg, 2021). Stämningen grundar sig i att Stockholm stad betalar 
en mindre summa i ersättning för Stockholmselever som studerar i Sundbybergs skolor 
än för Stockholmselever som studerar i Stockholms stad. Stockholms stad har det 
högsta ersättningen i länet men har sedan en tid tillbaka valt att inte betala samma 
skolpeng till elever som studerar i annan kommun (ibid.). Stockholmselever som väljer 
att inte studera i Stockholms stad får istället en ersättning som motsvarar den andra 
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kommunens skolpeng. Dessutom ska utomstående kommuner, vars elever studerar i 
Stockholm stad, betala en högre skolpeng som motsvarar Stockholms stads (ibid.).  
 
Diskussionen kring huruvida kommunens skolpeng ska, eller inte ska, följa elever som 
studerar i andra kommuner skulle kunna appliceras på frågan om värdet på marken. 
Precis som skolpeng per elev varierar, skiljer sig även storleken på ersättning för 
lokalkostnader mellan kommunerna (SKR, 2021b). Detta i sin tur påverkar 
exploatörens möjliga intäkter, eftersom ersättning för lokalkostnader delvis består av 
en ersättning för den hyra som kommunen kan betala för lokalerna, enligt 14 kap. 4 § 
7 p. skolförordningen. 
 
2.1.2 Biståndsbedömt boende   

Den som själv inte kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, 
har rätt till bistånd av Socialtjänsten för sin försörjning och livsföring i övrigt, vilket 
stadgas i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). Enligt 2 kap. 1 § SoL har kommunen 
ansvar att tillhandahålla Socialtjänsten inom sitt område och kommunen bär det yttersta 
ansvaret för att den enskilde ska få det stöd och den hjälp den behöver. Detta innebär 
bland annat att kommunerna har en skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för 
service och omvårdnad för äldre och funktionsvarierade, enligt 5 kap. 5 och 7 §§ SoL.  
 
Författarna till examensarbetet har definierat följande boendeformer som olika typer av 
biståndsbedömda boenden: särskilt boende, korttidsboende, trygghetsboende och LSS-
boende. Dessutom klassas vissa typer av elevhem som biståndsbedömda boenden.  
 
Särskilt boende  

Enligt 5 kap. 5 § andra stycket SoL ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för 
service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Vidare ska 
kommunen inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av fysiska, 
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring enligt 5 kap. 7 § 
tredje stycket SoL.  
 
Korttidsboende 

Korttidsboende är en typ av särskilt boende som är en tillfällig instans och som erbjuder 
rehabilitering, eftervård, avlastning som stöd för anhöriga, diagnostisering, utredning 
av behov och för vård i livets slut (Socialstyrelsen, 2011, p. 26).  
 
Trygghetsboende 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för äldre som främst behöver stöd och 
hjälp i boendet i enlighet med 5 kap. 5 § tredje stycket SoL. Ett biståndsbedömt 
trygghetsboende är en boendeform där äldre människor kan få lättåtkomlig service, där 
stöd och hjälp i boendet möjliggörs samt där den boende erbjuds gemensamma 
måltider, kulturella aktiviteter och umgänge (Socialdepartementet, 2017, p. 31).  
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Det finns även trygghetsboenden som inte kräver ett biståndsbeslut. Boendet hyrs, eller 
köps, istället på egna initiativ. En annan benämning på dessa typer av boenden kan vara 
seniorboenden, som är funktionellt utformade, med gemensamhetslokaler, bovärd och 
trygghetslarm (Seniorval, u.d.). I Fastighetsvärldens definition ingår även dessa typer 
av trygghetsboenden under begreppet samhällsfastigheter (Fastighetsvärlden, 2014).  
 
LSS-boende 

Enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska 
kommunen svara för insatser för särskilt stöd och service. Personer med omfattande 
funktionsnedsättning har därför rätt att ansöka om stöd i form av eget boende för att 
kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Bostäderna kallas för LSS-
boenden. De två huvudformerna för LSS-bostäder är gruppbostad och servicebostad 
(Inspektionen för vård och omsorg, 2019a).  
 
Ett annat typ av LSS-boende är ett elevhem, vilket är ett boende för elever vid en skola 
för rörelsehindrade, en specialskola eller skola där viss utbildning drivs för elever med 
utvecklingsstörning (Inspektionen för vård och omsorg, 2019b). 
 
2.2 Demografiska drivkrafter  

Sverige har under de senaste åren haft en snabb befolkningstillväxt och förväntas uppnå 
ett befolkningsantal på över elva miljoner redan år 2029 (SCB, 2021). Det snabbt 
ökande befolkningsantalet beror till stor del på att det varje år föds fler än det dör och 
att livslängden i Sverige blir allt längre.  
 
2.2.1 Ökat behov av skolplatser 
Enligt Skolverket (2020) gick det 1 086 180 elever i grundskolan läsåret 2019/2020. 
Skolverket prognostiserar (2020) att antalet skolelever för läsåret 2023/2024 kommer 
vara 1 111 300, vilket innebär en ökning på över 25 000 elever under fyra år. Det ökade 
elevantalet kommer medföra att det runt om i Sverige finns ett stort behov av nya skolor 
och förskolor som inte endast kan tillgodoses i nuvarande lokaler. En stor andel av de 
skolor som idag finns har renoveringsbehov eller behöver byggas om för att möta 
efterfrågan (Boverket, 2021). 
 
SKR har utfärdat rapporten Kapacitetsutredningar skollokaler (2021a) för att utreda de 
befintliga skolornas kapacitet inför det ökade elevantalet som väntas kommande år. I 
rapporten redogör SKR för hur kommunerna står inför stora utmaningar att möta 
behovet av fler skolplatser och samtidigt kunna uppfylla kommunallagens regler om 
god ekonomisk hushållning. I rapporten undersöks primärt hur efterfrågan på fler 
skolplatser kan lösas i befintliga lokaler. SKR antyder att flera kommuner helt enkelt 
inte har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att enbart möta behovet genom 
nyproducerade skolor, utan även måste se över de befintliga lokalernas kapacitet. 
Myndigheten påpekar samtidigt att viss del av efterfrågan måste lösas genom 
nyproduktion.   
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2.2.2 Ökat behov av platser på biståndsbedömda boenden  
Det ökande invånarantalet i Sverige härleds inte bara ur det faktum att det föds fler barn 
än tidigare år men även till en åldrande befolkning som lever allt längre (SCB, 2021). 
Boverket har utifrån SCB:s prognos analyserat behovet av boende kommande år och 
bedömer att det saknas bostäder och boendemiljöer som är speciellt anpassade för den 
äldre befolkningens behov (Boverket, 2020a). Boverket bedömer att äldre tenderar att 
vilja bo kvar i sina bostäder så länge de kan. I åldersgruppen 65 - 79 år bor idag färre 
än 2 % i särskilda boenden för äldre. I gruppen över 80 år ser fördelningen annorlunda 
ut, där cirka 13 % av männen och cirka 20 % av kvinnorna bor i särskilt boende 
(Boverket, 2020a).  
 
Befolkningen över 80 år prognostiseras öka med 50 % mellan 2019 och 2030 (SCB, 
2020b). Under kommande år kommer även den stora barnkullen, så kallade ”baby 
boomers”, från 1940 passera 80-årsgränsen vilket kommer innebära ett ökat behov av 
särskilda boenden för äldre (Boverket, 2020a). Även SKR flaggar för det ökade behovet 
av äldres vård och omsorg som följer av det prognoserade ökade invånarantalet där 
personer över 80 år uppskattas till 1 miljon år 2045 (SKR, 2020). 
 
Det är inte enbart biståndsbedömda boendeformer för äldre som det råder brist på. Det 
rapporteras även om en stor avsaknad av LSS-boenden. Boverket uppger att 2020 
meddelade 144 kommuner att de hade underskott på någon form av LSS-boende där 
det föreligger störst brist på gruppbostäder (Boverket, 2020b).   



 
Mark för utveckling av samhällsfastigheter, hur värderas den? 

 

 12 

3 Kommunala markaffärer 
Kapitlet redogör för EU-rättslig, statlig och kommunal reglering vid upplåtelser av 
kommunal mark. Vidare presenteras olika upplåtelseformer av kommunal mark samt 
hur hanteringen av kommuner som frångår lagstiftningen går till. 
 
3.1 Utveckling av kommunal mark 

Kommunen har, enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), kommunalt 
planmonopol vilket innebär att det är kommunen som bestämmer var, när och hur en 
detaljplan ska utformas. Det kommunala planmonopolet hindrar inte kommunen från 
att upprätta så kallade genomförandeavtal med andra aktörer. Genomförandeavtalen 
kan delas in i två huvudkategorier, exploateringsavtal och markanvisningsavtal (Kalbro 
& Lindgren, 2021, p. 139). Exploateringsavtal används när exploatören aktivt vill 
medverka i detaljplaneringen för mark som exploatören redan äger (ibid.). 
Markanvisningsavtalet innebär istället att kommunen överlåter kommunal mark till 
exploatören i samband med plangenomförandet (ibid.).  
 
3.1.1 Markanvisning 
Att skriva ett genomförandeavtal i form av en markanvisning innebär, i enlighet med 1 
§ lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, att kommunen och 
exploatören kommer överens om att exploatören under en begränsad tid har ensamrätt 
att förhandla om överlåtelse eller upplåtelse av ett markområde som ägs kommunen.  
  
När kommunen utser vilken exploatör som ska tilldelas markanvisningen finns två 
vägar att gå, antingen genom en anbudstävling eller genom en direktanvisning (Kalbro 
& Lindgren, 2021, p. 147). I båda förfarandena krävs att EU-kommissionens 
meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och 
byggnader (97/C 209/03) följs, dessa presenteras närmare i avsnitt 3.2.1 EU:s 
Statsstödsregler. 
 
Anbudstävling 

Vid en anbudstävling bjuds aktörer in för att lämna ett anbud på marken (Kalbro & 
Lindgren, 2021, p. 147). Förfarandet kallas även för markanvisningstävling. Det är 
kommunen som utformar tävlingen och kan utse olika kriterier som måste uppfyllas i 
anbudet (ibid.). Vid urval av vinnande anbud kan anbudsgivarens pris vara det enda 
urvalskriteriet eller så fastställs priset i förväg och urval sker istället utifrån 
kvalitetsaspekter. Det tredje alternativet bedömer istället en kombination av pris och 
anbudets kvalitetsaspekter (ibid.). 
 
Vid en anbudstävling antas det bästa anbudet som lämnats under tävlingsperioden och 
anbuden sätts i konkurrens mot varandra. Förfarandet följer således EU-
kommissionens vägledning om hur priset bedöms för att spegla marknadsvärdet vilket 
även minimerar risken för att statligt stöd förekommer  (Indén, 2013, p. 49).   
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Direktanvisning 

När kommunen själva utser en exploatör som de anser lämplig kallas det för 
direktanvisning (Kalbro & Lindgren, 2021, p. 147). Vid en direktanvisning ska marken 
värderas av en oberoende expertvärderare, enligt vägledningen från EU-
kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av 
mark och byggnader (97/C 209/03). 
 
Riktlinjer för markanvisningar 

Kommuner som genomför markanvisningar har en skyldighet att upprätta riktlinjer för 
markanvisningarna, i enlighet med 2 § lagen om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. Riktlinjerna ska enligt lagen klargöra vilka utgångspunkter och mål 
kommunen har med över- eller upplåtelsen för bebyggelse. Vidare ska riktlinjerna 
definiera handläggningsrutiner, grundläggande villkor för markanvisningar samt 
kommunens principer för markprissättning.  
 
3.1.2 Tomträtt 
Kommunal och statlig mark kan upplåtas genom tomträtt. Enligt 13 kap. 1 § 
jordabalken (1970:994) innebär tomträtten att kommunen fortsätter att äga fastigheten 
men att en annan aktör, mot en årlig avgäld i pengar, får nyttjanderätt för ett visst 
ändamål. 
 
Vid bestämmande av avgälden ska, enligt 13 kap. 11 § JB, hänsyn tas till 
nyttjanderättens ändamål och tomträttens avkastningsförmåga. Precis som när 
fastigheter upplåts med äganderätt, kan olika värderingsmetoder användas för att 
bestämma tomträttsavgälden. Det finns inga lagligen bestämda anvisningar för hur den 
ska fastställas mer än att den ska vara skälig (Jensen & Sollbe, 2020, pp. 198 - 199).  
 
3.2 Rättsliga förutsättningar 

3.2.1 EU:s Statsstödsregler 
Mellan medlemsländerna i EU-samarbetet finns en överenskommelse om att använda 
ett marknadsekonomiskt system med konkurrensrätt. Bestämmelser om EU:s 
statsstödsregler går att finna i artikel 107 och 108 i Fördraget om Europeiska Unionens 
Funktionssätt (2016) som stadgar att statligt stöd anses förekomma i de fall ett visst 
företag eller en viss produktion gynnas på ett sätt som kan anses snedvrida konkurrens 
och påverka handeln mellan medlemsländerna.  
 
Bestämmelserna om statligt stöd syftar till att förhindra att enskilda gynnas genom 
underprissättning av mark vid statliga fastighetsförsäljningar (Indén, 2013, p. 49). 
Reglerna medför att en kommun exempelvis måste avyttra fast egendom till 
marknadsmässigt värde, då en försäljning till underpris riskerar att klassa skillnaden 
mellan det erlagda priset och marknadsvärdet som statligt stöd (ibid.). 
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För att minska risken att medlemsländerna avyttrar egendomar på ett sätt som ger 
statligt stöd, har kommissionen upprättat ett meddelande om inslag av stöd vid statliga 
myndigheters försäljning av mark och byggnader (97/C 209/03) som presenterar två 
överlåtelse-principer: 
 

• Princip I - Överlåtelse genom villkorslöst anbudsförfarande. Principen innebär 
att priset sätts genom en offentliggjord, öppen och villkorslös anbudstävling, 
som syftar till att anta det bästa, eller enda, anbudet som lämnats.  
 

• Princip II - Överlåtelse utan villkorslös anbudstävling. Principen innebär 
istället att en eller flera oberoende expertvärderingar av marken ska utföras.  
 

Enligt EU-kommissionens vägledning gäller att om försäljning till fastställt 
marknadsvärde inte kan erhållas, är en avvikelse på högst 5 % godtagbar utan att statligt 
stöd förekommer. Om avvikelsen på 5 % inte leder till försäljning ska istället en ny 
värdering utföras, där hänsyn tas till faktorer för den misslyckade försäljningen. 
 
I EU-kommissionens vägledning fastställs även att en överlåtelse som inte sker enligt 
princip I eller princip II ska anmälas till kommissionen, om stödet inte enbart utgör 
mindre betydelse. Enligt artikel 108.3 i FEUF (2016) är det möjligt att upphäva beslut 
som strider mot artikeln, vilket innebär att exempelvis kommunala beslut som strider 
mot EU:s statsstödsregler kan upphävas av kommissionen.  
 
3.2.2 Statlig försäljning av fast egendom 
Utöver EU:s regler om statsstöd finns regleringar och riktlinjer för statlig försäljning 
av fast egendom i budgetlagen (2011:203) samt i förordningen (1996:1190) om 
överlåtelse av statens fasta egendom, mm. SKR har även tagit fram ett cirkulär (2007:8) 
om tillämpningen av EU-rättens (tidigare EG-rättens) statsstödsregler vid kommuners 
och regioners försäljning och köp av mark och byggnader. Även konkurrenslagen 
(2008:579) har bestämmelser om när det allmänna säljer fast egendom.  
 
Regeringens förvärv och försäljning ska ske affärsmässigt. Detta stadgas i 8 kap. 7 § 
budgetlagen och i 16 § förordning om överlåtelse av statens fasta egendom, mm. 
Egendom som säljs ska, i enlighet med förordningen om överlåtelse av statens fasta 
egendom 17, 21 §§, värderas innan försäljning. Försäljning till företag ska ske på 
offentlig auktion eller genom ett anbudsförfarande. Enligt SKR:s cirkulär om 
kommuners försäljning av mark och byggnader rekommenderas kommunerna att en 
oberoende expertvärdering görs i de fall misstanke om statligt stöd kan uppkomma 
(SKR, 2007, p. 4).  
 
Bestämmelser om konkurrensbegränsad offentlig säljverksamhet finns i 3 kap. 27 § 
KonkL. Bestämmelsen, som gäller både stat, kommun och region, innebär att 
försäljningsförfarandet inte får snedvrida förutsättningar för, eller hämma förekomsten 
av, effektiv konkurrens.  
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3.2.3 Kommunallagens regler om markförsäljningar 
Det finns ingen svensk lag som specifikt reglerar kommunala fastighetsförsäljningar 
och följaktligen blir kommunallagen den lag som används för att sätta ramarna för 
kommunens markavyttringar (Madell & Lundberg, 2008, p. 15). I 2 kap. 8 § KL anges 
att kommuner får genomföra åtgärder som gynnar näringslivet i kommunen men att det 
krävs synnerliga skäl för att lämna individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare. 
Vidare är kommunen enligt 11 kap. 1 § KL skyldig att ha en god ekonomisk hushållning 
och enligt 11 kap. 2 § KL ska kommunen förvalta sina medel på ett sådant sätt att 
kraven på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses.  
 
Bestämmelserna innebär att kommunen måste använda en marknadsmässig 
prissättning vid avyttring av mark. Om fastigheten säljs till marknadsvärde minskar 
risken att enskilda näringsidkare gynnas och kommunen erhåller samtidigt ett så bra 
pris som möjligt, vilket uppfyller kraven om god ekonomisk hushållning samt god 
avkastning på dess förvaltade medel (Madell & Lundberg, 2008, p. 20).  
 
3.2.4 LOU – Lagen om offentlig upphandling  
Markanvisningar faller normalt utanför ramen för lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling. Lagen om offentlig upphandling tillämpas när kommunen köper en tjänst, 
men inte när den säljer exempelvis mark. Enligt 3 kap. 19 § LOU gäller nämligen inte 
lagen om offentlig upphandling för kontrakt som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, 
hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt till fastighet. Om 
priset vid markanvisningen skulle inkludera infrastruktur som kommunen ska anlägga 
krävs det emellertid att en upphandling sker för de kommunala arbetena (Kalbro & 
Lindgren, 2021, pp. 148-149).  
 
3.2.5 Problematik 
Ulf Vannebäck diskuterar i sin avhandling Rätten, marknaden och marken: statsstöd 
och upphandling vid markexploatering (2019) problematiken med de regleringar som 
finns för försäljning av kommunal mark. Visserligen finns det tydliga bestämmelser på 
både EU-rättslig, statlig och kommunal nivå men när frågor om statligt stöd 
uppkommer måste myndigheten beakta många faktorer för att kunna bedöma hur 
försäljningen skulle gått till på en öppen marknad. Relevanta och aktuella indata måste 
användas, likaså de inblandade parternas egna material och bedömningar (Vannebäck, 
2019, p. 168). 
 
I konkurrensverkets rapport Ska vi singla slant? – Om försäljning av offentliga 
tillgångar (2008) gör Tom Madell och Sofia Lundberg bedömningen att i de fall 
kommunen valt att frångå reglerna om att sälja till marknadsvärde är det näst intill 
omöjligt att få en rättelse. Överlåtelsen fortsätter i regel vara gällande, men den som 
förvärvat marken till underpris blir skyldig att betala tillbaka det stöd den anses ha fått, 
nämligen skillnaden mellan köpeskillingen och det bedömda marknadsvärdet (Madell 
& Lundberg, 2008, p. 82).  
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4 Värdeteori 
Syftet med kapitlet är att ge en ökad förståelse för den värdeteori och de värdebegrepp 
som kan användas vid fastighetsvärdering.  
 
4.1 Definition   

Vad som definierar en fastighets värde är en sedvanlig diskussion med skilda åsikter, 
där vissa menar att fastighetens värde har utgångspunkt i dess nytta medan andra menar 
att värdet är vad som betalas för fastigheten. Begreppet värdeteori avser den 
fundamentala teoribildningen i uppdrag att förklara varför och hur värden uppstår 
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013, p. 3). 
 
Värdeteorin grundar sig i nationalekonomins mikroekonomiska analys över hur 
konsumenter och producenter tar beslut på den perfekta marknaden (Bengtsson, 2018, 
p. 53). Vad som är fastighetens värde kan besvaras utifrån synsättet att värde skapas ur 
behov och behovstillfredsställelse, vilket innebär att fastighetens värde kan ses som en 
funktion av framtida förväntade nyttor. Att härleda värdet helt utifrån framtida nyttor 
följer viss osäkerhet och värdebedömningen bör därför hanteras med aktsamhet oavsett 
värderingsmetod (Persson, 2015, p. 301).  
 
Fastigheters nyttor kan objektifieras till värdepåverkande faktorer, som alla bidrar till 
fastighetens värde (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013, p. 3). Olika investerare har 
olika nyttofunktioner, där de individuella nyttorna uttrycker sig i efterfrågan och 
betalningsvilja. Värdeteorins kärna kan definieras enligt:  
 

De flesta resurser är av begränsad tillgång, om de kan vara till nytta uppstår ett 
behov av dem vilket skapar ett ”värde” i människors medvetande som kan komma till 

uttryck i ett pris genom olika betalningsvillighet i en markandsprocess. 
 

(Persson, 2015, p. 302) 
 
För att ett ekonomiskt värde för en fastighet ska uppstå krävs att fyra grundläggande 
kriterier uppfylls:  
 

• Behov - det finns en efterfrågan på fastigheten   
• Knapphet - fastigheten är en begränsad tillgång  
• Dispositionsrätt - rätten att nyttja och exkludera andra från att nyttja fastigheten  
• Överlåtbarhet - fastigheten kan överlåtas till annan ägare  
 

(Persson, 2015, p. 302) 
4.2 Värdebegrepp 

Vad som avses med begreppet värde varierar och det krävs att vid tillämpning av 
begreppet vara mycket tydlig med dess innebörd (Persson, 2015, p. 304). I praktiken 
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finns det flera olika värdebegrepp, de mest betydelsefulla begreppen bedöms i 
litteraturen vara marknadsvärde, individuellt värde och avkastningsvärde (ibid.). 
 
4.2.1 Individuellt värde 
Det individuella värdet motsvarar det värde som ett hushåll, företag eller den enskilde 
individen får av en resurs (Bengtsson, 2018, p. 56). För fastigheter är alltså det enskilda 
värdet det värde som genereras av att individen själv använder fastigheten och vidare 
det värde som en individ är villig att betala, alternativt sälja, fastigheten för (ibid.). 
 
4.2.2 Marknadsvärde 
Marknadsvärdet är det värde som bedöms efter marknadens utbud och efterfrågan och 
kan beskrivas som det värde en egendom har enligt bedömningar på den marknad där 
egendomen bjuds ut (Nationalencyklopedin, u.å.a). Det finns olika sätt att definiera 
marknadsvärdet som begrepp, Ingemar Bengtsson beskriver i sin bok 
Fastighetsvärdering (2018) den vanligaste definitionen som: 

 
Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid normal marknadstransaktion. 

 
Definitionen förutsätter att normal marknadstransaktion syftar på att parterna agerar 
rationellt och nyttomaximerande (Bengtsson, 2018, p. 53). Vilket innebär att parternas 
eventuella relationer eller press utifrån inte påverkar parternas agerande vid 
transaktionen (ibid.).  
 
Leif Norell diskuterar i sin artikel Skälig eller ”objektiv” expropriationsersättning? 
(2007) huruvida marknadsvärdet är att beakta som en objektiv måttstock vid beslut om 
ersättning för expropriation. I artikeln förklarar Norell att begreppet marknadsvärde 
inte är helt entydigt utan kan ha många olika definitioner. Dessutom ser definitionerna 
olika ut mellan olika länder. Att begreppet har olika definitioner och kan tolkas på olika 
vis bör, enligt Norell, tas i beaktning vid tolkning av marknadsvärdet.   
 
Norell betonar att en fastighets marknadsvärde inte kan beräknas, utan endast bedömas 
eller uppskattas. Marknadsvärdet är, enligt Norell, ett fiktivt värde vilket är knutet till 
en hypotetisk försäljning av en fastighet vid viss tidpunkt. Värdet baseras på en tolkning 
gjord av en värderare utifrån vad som skulle hända om fastighetens såldes, och grundar 
sig således inte på fakta (ibid.).  
 
4.2.3 Avkastningsvärde 
Erik Persson definierar under avsnittet om Fastighetsvärdering i boken 
Fastighetsekonomi och fastighetsrätt (2015) begreppet avkastningsvärde som:  
 

Nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från värderingsobjektet. 
 
Värdet kan härledas till en typ av individuellt värde eftersom det är bundet till en 
investerares förutsättningar. För att kunna fastställa ett avkastningsvärde krävs 
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antagande av flera värdebärande faktorers aktuella och framtida storlek samt utveckling 
(Persson, 2015, p. 305).  
 
Norell (2007) utrycker att avkastningsvärdet utgör ett mer korrekt mått på värdet av en 
fastighet, i jämförelse med marknadsvärdet, med anledning av att avkastningsvärdet 
baseras på en matematisk formel. Norell anser att avkastningsvärdet emellertid 
innehåller flera antaganden som är mer eller mindre subjektiva och därför även 
bristfälliga. 
 
4.2.4 Residualt värde  
En fastighets värde beror på värdet av produktionen som är bunden till fastigheten 
(Bengtsson, 2018, pp. 102-103). En fastighet har inget egenvärde utan värderas utifrån 
olika produktionsfaktorer i form av arbete, kapital och fastighet (ibid.). Bengtsson 
(2018) beskriver fastighetens position som residual i jämförelse med övriga 
produktionsfaktorer och som den faktor vilken varierar mest i värde beroende på läge. 
Två fastigheter inom samma segment och med samma produktion men i olika lägen 
kommer således att, sett till hyra (kr/m2), skilja sig mellan de två lägena. Medan 
löneskillnaden i lägena kan förväntas vara mycket liten. Att skillnaden i hyra är större 
än skillnaden i lön kan kopplas samman med att arbetskraften, till skillnad från 
fastigheten, är rörlig. Fastighetens värde beror således på läge men även på det 
överskott som skapas av den produktion som sker på fastigheten (Bengtsson, 2018, pp. 
103-106). Går det att bedriva en mer värdefull produktion i visst läge kommer såldes 
även marken i det läget få ett högre värde (ibid.).     
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5 Värderingsmetoder 
Kapitlet redogör för vanliga värderingsmetoder som används vid fastighetsvärdering. 
I kapitlet beskrivs appliceringen av fem olika metoder som används vid värdering av 
mark för utveckling av samhällsfastigheter.   
 
5.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden är en vedertagen metod på marknaden och baseras på att priset på 
sålda fastigheter inom orten appliceras som ett sannolikt värde för värderingsobjektet, 
ett bedömt marknadsvärde (Bengtsson, 2018, p. 143). Metoden bygger på antagandet 
om att individen aldrig betalar mer än alternativkostnaden och fastighetens värde bör 
därför stämma överens med vad individen är villig att betala för jämförelsebara objekt 
på den fria marknaden (ibid.). Genom att fastställa värdet med hjälp av faktiska 
transaktioner på marknaden har metoden blivit ett populärt tillvägagångssätt trots sin 
osäkerhet (ibid.). Metoden visar investerarnas sanna betalningsvilja och anses därför 
av många mer tillförlitlig än andra värderingsmetoder (Brunes, 2015, p. 27).   
 
Ingemar Bengtsson uttrycker i boken Fastighetsvärdering (2018) vikten av att 
marknaden är effektiv, i den mening att priset speglar all känd information om varan, 
för att ortsprismetoden ska ge ett så pålitligt resultat som möjligt. Bengtsson beskriver 
två viktiga samband för att principen för ortsprismetoden ska förbli tillförlitlig och ge 
ett sannolikt värde: 
 

1. Sambandet mellan de observerade priserna och marknadsvärdet på de sålda 
fastigheterna. 

2. Sambandet mellan de sålda fastigheternas egenskaper och värderingsobjektets 
egenskaper.  

 
För att säkerställa att de två sambanden uppfylls och minimera osäkerheten i resultatet 
finns enligt Bengtsson (2018) två applicerbara metoder: Dels finna och gallra bort 
jämförelseobjekt som inte uppfyller sambanden. Dels utgå från att observationerna är 
normalfördelade så att kvarstående avvikelser blir små när medelvärdet beräknas på 
tillräckligt många jämförelseobjekt.  
 
Antagandet om normalfördelade priser bygger på definitionen av marknadsvärdet som 
det mest sannolika priset vid en normal försäljning, vilket innebär att marknadsvärdet 
motsvarar medelvärdet  (Bengtsson, 2018, p. 144). Det följer av en acceptans för en 
viss osäkerhet på grund av att priset i vissa fall inte täcker all information om varan 
(ibid). Däremot ökar säkerheten i bedömningen av marknadsvärdet med fler 
observationer och den största förändringen i säkerhet inträffar när en ökning sker från 
få till något fler observationer (Bengtsson, 2018, p. 146). Figur 2 illustrerar en 
normalfördelningskurva över prisfördelningen av observerade priser, där 
marknadsvärdet förväntas motsvara den streckade linjen. 
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Figur 2. En normalfördelningskurva över prissättning av observerade priser 
 
För en säker bedömning av marknadsvärdet bör fastighetsvärderingen inte baseras på 
jämförelseobjekt som ligger långt från medelvärdet (Bengtsson, 2018, pp. 145-147). 
Observationer, som ligger långt ut i normalfördelningskurvan, så kallade outliers, anses 
inte kunna representera det förväntade värdet och bör därför separat gallras bort (ibid.).  
Gallringen av transaktioner som avviker markant görs med argumentet att avvikelsen 
grundar sig i icke-marknadsmässiga transaktioner eller på grund av andra 
omständigheter runt transaktionen som påverkat utfallet (ibid.). Gallringen sker dels på 
statistiska grunder med tron på sannolikhetslära och dels manuellt av specifika, 
kvalitativa skäl (ibid.).  
 
Efter att ha sorterat bort icke-representativa objekt är kommande steg att se till att 
samband nummer två uppfylls, vilket innebär att materialet måste gallras för att 
överensstämma med värderingsobjektets egenskaper istället för medelvärdet 
(Bengtsson, 2018, pp. 145-148). Det gäller att ställa upp rimliga villkor för hur mycket 
jämförelseobjekten får avvika från värderingsobjektets egenskaper utan att påverka 
säkerheten i resultatet (ibid.).  
 
Målet är att hitta jämförbara objekt utifrån värderingsobjektets lokalisering men även 
utifrån faktorer som storlek och målgrupp (Bengtsson, 2018, p. 148). Hur långt tillbaka 
i tiden ortsprismaterialet hämtas beror på omsättningen av den aktuella marknaden. En 
låg omsättningen kräver att material hämtas längre tillbaka i tiden. Hur många 
jämförelseobjekt som bedöms behövas för ett bra resultat beror på utbud och 
förutsättningar. Ett material med en stor spridning i egenskaper och pris kräver ett större 
antal observationer och vice versa (ibid.). 
 

MarknadsvärdeAntal köp

Pris

Köp
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De två kritiska sambanden riskerar att krocka i detta läge, då sambanden ställer motsatta 
krav på ortsprismaterialet (Bengtsson, 2018, pp. 145-148). I enlighet med sambanden 
krävs, för ett pålitligt ortsprismaterial, ett stort antal observationer samtidigt som 
hänsyn bör tas till vikten av att jämförelseobjekten ska ha egenskaper likt 
värderingsobjektet. Emellertid innebär fler observerade jämförelseobjekt större 
avvikelser från värderingsobjektet, och en avvägning krävs för att uppfyllda båda 
sambanden (ibid.). 
 
5.2 Avkastningsmetoden 

Avkastningsmetoden får enligt Bengtsson (2018) en ökad betydelse i de fall då 
ortsprismaterialet är bristfälligt och jämförelseobjekten är få. Metoden innebär en 
bedömning av marknadsvärdet utifrån fastighetens kassaflöden och bygger på en 
nuvärdesvärdering av en tillgångs framtida kassaflöden omvandlas till motsvarande 
värde idag (Bengtsson, 2018, p. 158). För uträkning av marknadsvärdet med hjälp av 
nuvärdesvärdering krävs uppskattning av dels tillgångens samtliga framtida 
kassaflöden, dels diskontering av alla framtida kassaflöden (ibid.).  
 
För att kunna implementera avkastningsmetoden krävs olika antaganden av flera 
faktorer, såsom uppskattning av hyresnivåer, kostnader för drift och underhåll och 
andra utgifter (Persson, 2015, pp. 361-362). Uppskattning av värden ger en ökad 
osäkerhet och schablonmässiga antaganden bör undvikas i största möjliga mån. Hänsyn 
bör däremot tas till metodens relevans och indatas betydelse snarare än sifferprecision 
(ibid.).  
 
Det finns flera olika former av beräkningsmodeller för att uppskatta en fastighets 
framtida avkastning och marknadsvärde. De absolut vanligaste metoderna för 
avkastningsvärdering är direktkapitalisering, där värdering görs utifrån en oändlig 
ström av kassaflöden, och kassaflödesvärdering, där metoden tillåter olika stora 
kassaflöden samt sker på ett ändligt antal kassaflöden under en satt kalkylperiod 
(Bengtsson, 2018, p. 166).  
 
Båda metoderna bygger på värdering av fastigheter som ägs med avsikt att skapa värde 
åt ägaren, så kallade avkastningsfastigheter (Bengtsson, 2018, p. 158). 
Samhällsfastigheter är ett segment inom avkastningsfastigheter, den skattefinansierade 
verksamheten som bedrivs skapar ett värde för fastighetsägaren (Ödmark, 2012, p. 58). 
Bengtsson (2018) uttrycker svårigheter i att, vid värdering av avkastningsfastigheter, 
finna jämförelseobjekt som är tillräckligt likartade för att ortsprismetoden ska ge en 
tillförlitlig värdering. Bengtsson (2018) rekommenderar därför att värdering av 
avkastningsfastigheter ska ske genom avkastningsmetoden men att värderingen 
kompletteras med en ortsprisvärdering.  
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5.3 Produktionskostnadsmetoden 

Produktionskostnadsmetoden bygger på alternativkostnader och antaganden om vad 
det skulle kosta att köpa en fastighet idag och uppföra en byggnad med 
värderingsobjektets specifika egenskaper (Bengtsson, 2018, p. 174). 
Produktionskostnadsmetoden går emellertid inte i led med värdeteorins definition om 
framtida nyttor (ibid.). Kostnaderna för att förvärva en fastighet och uppföra en 
byggnad kan både överstiga och understiga marknadsvärdet (Persson, 2015, p. 365). 
Produktionskostnaderna påverkar indirekt prisbildningen och har en viktig betydelse 
för kapitalkostnaderna inför ett förvärv (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2013, p. 
55). 
 
Metoden rekommenderas främst vid värdering av fastigheter utan någon direkt 
marknad eller jämförelseobjekt och där möjligheterna att bedöma fastighetens 
avkastning är otydlig (Persson, 2015, p. 366). Bedömningen av marknadsvärdet utifrån 
produktionskostnaderna sker i två separata beräkningar, en för värdet på marken och 
en för värdet på byggnaden och/eller anläggningen. Metoden kan därför användas för 
att bedöma ett specifikt markvärde genom att jämföra mellanskillnaden mellan det 
totala värdet och produktionskostnaderna för byggnaden och/eller anläggningen (ibid.).  
 
Produktionskostnadsmetoden kan även användas vid bedömning av marknadsvärdet 
för projektfastigheter såsom tomtmark, ombyggnadsobjekt och pågående 
byggnadsprojekt (ibid.). Enligt Persson (2015) finns två metoder som kan användas för 
att fastställa marknadsvärdet enligt produktionskostnadsmetoden: 
 

1. Marknadsvärdet för tomtmarken plus vid värdetidpunkten nedlagda kostnader 
för nybyggnad. 

2. Marknadsvärdet för fastigheten i färdigt skick minus kvarstående kostnader att 
färdigställa byggnaden.  

 
Produktionskostnadsmetoden är således en värderingsmetod som främst bör tillämpas 
på projektmark eller färdigutvecklade fastigheter. När metoden istället används på 
outvecklad mark kallas den vanligen för exploateringskalkyl, vilken presenteras i 
avsnitt 5.4 Exploateringskalkyl nedan. 
 
5.4 Exploateringskalkyl  

En exploateringskalkyl, även benämnd projekt-, byggrätts-, alternativt byggnadskalkyl 
är en vanlig metod för att bedöma värdet på bland annat byggrätter och förekommer i 
flera fall vid värdering av mark för utveckling av samhällsfastigheter. Metoden kan 
liknas med att applicera avkastningsmetoden på råmark och bygger på teorin kring 
fastighetens residuala värde. Mer om avkastningsmetoden finns under avsnitt 5.2 
Avkastningsmetoden. Enligt Bengtsson (2018) kan en ännu inte exploaterad fastighets 
värde, enligt ett residualt resonemang, bedömas som markens värde deriverat med 
värdet för fastigheten som färdigutvecklad. Värdet på marken kan beskrivas som 
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dubbelt residualt för den möjliga produktionen på marken (Bengtsson, 2018, p. 106). 
Modellen kan således liknas med en form av produktionskostnadsmetod, se mer under 
avsnitt 5.3 Produktionskostnadsmetoden. Värdet på marken baseras på dels den 
framtida produktionen på fastigheten men även på de produktionskostnader som krävs 
för att utveckla marken till en fungerande produktionsfastighet (ibid.). 
 
Kalkylens uppbyggnad baseras på uppskattningar av marknadsmässiga intäkter och 
kostnader för utvecklingen av en fastighet som liknar värderingsobjektet. Efter 
bedömning av värdet på en färdigutvecklad fastighet görs ett avdrag för kostnader i 
samband med utvecklingen av fastigheten samt för projektvinsten. Ur detta erhålls ett 
restvärde vilket motsvarar värdet för marken. Hur genomförandet av metoden går till 
skiljer sig från fall till fall, varför kalkyluppställningen nedan enbart är ett exempel på 
hur det kan gå till: 
 

+ Projektvärde vid färdigställd bebyggelse  
+ Hyra 
- Vakans 
- Drift och underhåll 

- Produktionskostnader  
- Markkostnader  
- Byggkostnader  
- Anläggningskostnader  

- Projektvinst / risk 
= Byggrättsvärde   

 
Metoden kan anses mycket känslig för förändring eller för felaktig inmatning av indata. 
I många fall baseras kalkylen på schablonmässiga värden. En osäker indata medför 
svårigheter att uppnå ett säkert resultat. Ett resultat kan aldrig bli bättre än de inmatade 
värden som resultatet baseras på (Geltner, et al., 2007, p. 211).  
 
5.5 Fastställda marknadsvärden enligt taxa 

Kommuner kan välja att ta fram en markprislista som används vid försäljning av 
kommunal mark. Denna lista kan ha olika benämning och utformning men bygger på 
att kommunen tar ett beslut om vad kommunal mark ska kosta beroende på segment, 
läge och andra faktorer. Vid beslut om markprisets storlek kan kommunerna utgå 
externa värderingar för att fastställa att priserna är marknadsmässiga. Prislistan kan 
vidare uppdateras löpande med nya värderingsutlåtanden alternativt kan kommunerna 
räkna upp värdena med hjälp av index. Kommunerna har olika priser på marken 
beroende på olika geografiska zoner inom kommunen och/eller olika priser på olika 
segment.   
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6 Studiens empiriska undersökningar 
Den empiriska studien är uppdelad i två undersökningar, en enkätundersökning och en 
djupare studie. Kapitlet förklarar utformningen och utförandet av de två 
undersökningarna samt examensarbetes urval.  
 
6.1 Enkätundersökning 

Den kvantitativa undersökningen består av en enkätundersökning där Sveriges 290 
kommuner har ombetts besvara enkäten. Enkätundersökningen syftar till att utreda och 
kartlägga svenska kommuners tillvägagångssätt vid avyttring av mark för utveckling 
av förskola, skola och biståndsbedömt boende. Enkätundersökningar är fördelaktiga att 
använda när frågor kan besvaras på standardiserade sätt och där responsen kan 
sammanställas och omvandlas till numeriska data (Karlsson, 2020, p. 209).  
 
Examensarbetets enkätundersökning skickas i form av en webbenkät. Fördelar med 
webbenkäter är att de inte kostar pengar att utföra, responsen tenderar att vara högre än 
enkäter skickade via post och webbenkäterna gör det även enklare att hantera inkomna 
data (Karlsson, 2020, p. 209). Emellertid kan det ta lång tid att få respons och analyser 
av resultatet kan inte påbörjas innan alla svar inkommit (Karlsson, 2020, pp. 196, 210).  
 
Kontakt sker genom kommunernas kontaktservice-tjänster. Enkäten skickas ut i tidigt 
skede och kommunerna får drygt en månad på sig att besvara enkäten. Påminnelse att 
besvara enkäten skickas vid två tillfällen till kommunerna som vid tidpunkten inte 
svarat. I samband med den andra påminnelsen informeras kommunerna om att de 
kommuner som inte svarat på enkäten vid ett förutbestämt sista datum antas avböja 
medverkan i undersökningen. En testversion av enkätundersökningen skickas till 
arbetets handledare innan den skickas till kommunerna. 
 
Vid utskick av enkätundersökningar finns risken att en del av dem som tagit emot 
enkäten inte svarar. Risken för bortfall kan försvaga undersökningens resultat 
(Karlsson, 2020, p. 199). Vilken svarsfrekvens som kan antas godtagbar varierar 
beroende på undersökningens omfattning och målgrupp, men en symbolisk gräns kan 
antas gå vid 50 procent (ibid.). En bortfallsanalys kan göras för att undersöka vilka i 
urvalet som inte svarat. Bortfallsanalysen kan användas för att undersöka om den 
svarande gruppen liknar urvalet i helhet och således kan ge ett trovärdigt resultat (ibid.). 
Efter att sista datumet passerat genomförs en bortfallsanalys för att garantera att 
svarsfrekvensen kan antas godtagbar, se avsnitt 7.1.5 Bortfallsanalys och 
svarsfrekvens.  
 
Förutsatt att bortfallsanalysen bedömer materialet tillräckligt kan en studie av empirin 
påbörjas. Kommunernas svar i enkätundersökningen sammanställs i form av olika 
statistiska tabeller och diagram och presenteras i avsnitt 7.1 Enkätundersökning. En 
överblick över tillvägagångssättet för utförandet av enkätundersökningen presenteras i 
figur 3.  
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Figur 3. Tillvägagångssätt för enkätundersökning av Sveriges 290 kommuner 
 
6.1.1 Utformning av enkäten 
Enkäten består av fem till åtta flervalsfrågor med totalt 23 följdfrågor där antalet beror 
på om, och följaktligen i vilken omfattning, kommunen sålt mark för utveckling av 
samhällsfastigheter. Enkäten inleds med frågor där representanten får ange sin 
yrkestitel på kommunen, en mejladress inför eventuell kontakt samt vilken kommun 
hen svarat för. Respondenten får sedan svara på huruvida kommunen sålt eller inte sålt 
mark för utveckling av samhällsfastigheter under perioden 2016 – 2021.  
 
Kommuner som har sålt mark för utveckling av samhällsfastigheter får ange vilken typ 
av samhällsfastigheter som utvecklats på marken. Då studien fokuserar på förskola, 
skola och biståndsbedömda boenden får de kommuner som sålt mark för dessa ändamål 
svara på följdfrågor. Följdfrågorna rör kommunens tillvägagångssätt vid värdering av 
mark för respektive verksamhetsgrupp förskola, skola och biståndsbedömt boende. En 
kommun som under perioden avyttrat mark för till exempel både förskola och skola får 
således besvara samtliga frågor två gånger, en gång för respektive verksamhetsgrupp.   
 
En del av enkätundersökningen har syftet att utreda om de kommunala försäljningarna 
skett genom anbudstävling eller direktanvisning, om värderingar skett internt eller 
externt samt vilken eller vilka värderingsmetoder som använts. För flera frågor är mer 
än ett svarsalternativ möjligt, eftersom studien inte undersöker tillvägagångssätt vid 
specifika försäljningar utan fokuserar på att utreda kommunernas generella 
tillvägagångssätt.   
 
Kommuner som genom anbudstävling sålt mark för utveckling av förskola, skola eller 
biståndsbedömt boende får frågan om anbudspriset konkurrensutsattes eller om marken 
såldes till ett förutbestämt fast pris.  
 
Kommuner som svarat att de sålt mark genom direktanvisning eller genom 
anbudstävling med fast pris uppmanas att ange om värdering av marken skett internt 
på kommunen eller av en eller flera externa värderare. Vidare får kommunen uppge 
vilken eller vilka värderingsmetoder som använts, där alternativen varit 
ortsprismetoden, exploateringskalkyl, kombination av ortsprismetoden och 
exploateringskalkyl eller fast taxa/zon-priser.  
 
Kommunerna ombeds även svara på huruvida de sålt mark för utveckling av andra 
ändamål än förskola, skola och biståndsbedömt boende. Kommunerna får välja ett eller 
flera av alternativen fritid, vård, rättsväsende eller annat______.  
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Om kommuner svarar att de inte sålt mark för utveckling av samhällsfastigheter 
uppmanas de ange varför avyttring inte skett. Kommunerna får välja mellan 
alternativen vi bedriver i egen regi, det har inte varit aktuellt, vi upplåter mark med 
tomträtt eller annat______. 
 
Enkätundersökningen avslutas med en öppen fråga, där kommunerna får tillfälle att 
lägga till eventuella egna tankar och kommentarer till undersökningen.  
 
6.2 Studie av Sveriges 50 största kommuner 

Studien kan delas upp i två delar. Den första delen utgör en kvantitativ studie i form av 
en statistisk sammanställning av mottaget material. Den andra delen är en kvalitativ 
studie där inhämtat material analyseras mot teori för en ökad förståelse för 
kommunernas tillvägagångssätt vid värderingen.   
 
Den kvalitativa studien utförs för att undersöka om det går att hitta och undersöka 
samband mellan strategierna vid kommunernas upplåtelser och värdering av mark för 
utveckling av samhällsfastigheter. Examensarbetets kvalitativa del består av en studie 
av mottagna data. 
 
Datainsamlingen förväntas ge en djupare förståelse för svenska kommuners 
tillvägagångssätt vid fastighetsvärdering och därför används både en kvantitativ och 
kvalitativ metod. Jörgen Johansson beskriver i boken Andra hjälpen (2020) fördelarna 
med att kombinera de två metoderna och rekommenderar, för en djupare förståelse, att 
använda en kvalitativ metod för analys av statistik som inhämtats i en kvantitativ studie. 
Den kvalitativa forskningsmetoden beskrivs som en metod inriktad på ord snarare än 
siffror (Bryman & Bell, 2017, p. 373). Genom att använda en kvalitativ metod i studien 
finns möjlighet att anknyta till tidigare forskning och samtidigt bidra till en 
teoriutveckling (Johansson, 2020, p. 81).  
 
6.2.1 Utförandet av studien 
Under studien efterfrågas och mottags handlingar kopplade till upplåtelser av 
kommunal mark för utveckling av samhällsfastigheter under perioden 2016–2021. För 
att hitta relevanta markanvisningar där avyttring skett granskas i ett första skede 
publicerat material på kommunernas hemsidor. Utifrån protokoll och diarieförda 
handlingar inhämtas material. För de kommuner där relevant material inte går att finna 
på kommunens hemsida kontaktas tjänstemän inom berörd avdelning på respektive 
kommun direkt via mejl eller telefon. Kommunerna kontaktas vid flera tillfällen till 
dess att alla kommuner svarat.   
 
Kommuner som kontaktas via mejl eller telefon ombeds att besvara frågan Har 
kommunen upplåtit mark för utveckling av samhällsfastigheter under perioden 2016 -
2021? Svarar kommunen ja, begärs handlingar kopplade till upplåtelsen. 
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I nästa steg granskas inkomna handlingar och därefter efterfrågas ytterligare material 
kopplat till prissättningen av marken. Material i form av värderingsunderlag kan 
inkomma i olika omfattning beroende på kommunens strategi vid fastighetsvärdering, 
varför följdfrågor ställs då förtydligande krävs.  
 
Frågornas utformning och omfattning beror på det mottagna materialet. Mottags inget 
externt värderingsunderlag ställs frågan Finns det handlingar kopplade till den interna 
värderingen? Kommuner som inte delger studien separata handlingar får, författat i 
mejl, besvara frågor kring prissättningen av marken. Frågor som ställs är: Vilken 
värderingsmetod används? och Vilket underlag och indata baserades värderingen på? 
Är materialet bristfälligt ställs ytterligare följdfrågor för att materialet ska kunna 
likställas med värderingsunderlag mottagna i separata bilagor. 
 
Mottagna värderingsunderlag analyseras för att få en djupare insikt i kommuners 
tillvägagångssätt vid värdering av mark för utveckling av samhällsfastigheter. Inhämtat 
material kategoriseras utifrån upplåtelseförfarande och de olika tillvägagångssätten 
analyseras. Inför analysen görs ett urval som presenteras i avsnitt 6.3.2 Urval inför 
analys av Sveriges 50 största kommuner. Inhämtat material sammanställs i form av ett 
träddiagram som används för att tydliggöra tillvägagångssätten, resultatet finns 
redovisat i kapitel 7 Resultat. Nedan presenteras tillvägagångssättet vid utförandet av 
undersökningen av Sveriges 50 största kommuner, se figur 4.  

 
Figur 4. Utförande för undersökning av Sveriges 50 största kommuner sett till 
folkmängd 
 
6.3 Studiens urval 

För att avgöra vilka analysenheter som ska ingå görs ett urval som passar 
undersökningens syfte (Skoog, 2020, p. 181). För att urvalet ska vara representativt ska 
det ha en utbredning och kunna motsvara den större gruppen som urvalet gjorts ur, 
exempelvis genom att ha en geografisk spridning (Skoog, 2020, p. 182). Likaså kan en 
avgränsning göras för att begränsa vilken typ av urval som krävs, det kan exempelvis 
göras genom att enbart studera ett visst geografiskt område eller kommuner med ett 
visst antal invånare (ibid.). 
 
I studien görs två aktiva urval. För enkätundersökningen görs ett urval när enkäten 
skickas till Sveriges 290 kommuner. Förväntningen är att urvalet kommer innebära en 
stor geografisk spridning samt ge en representativ bild av hur värdering av mark för 
utveckling av samhällsfastigheter ser ut i hela Sverige. För den djupare analysen görs 
en avgränsning i form av att enbart studera Sveriges 50 största kommuner sett till 
folkmängd. Kommunerna presenteras i bilaga 1. Att den djupare studien görs på 
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Sveriges 50 största kommuner görs dels på grund av arbetets tidsbegränsning och dels 
en förväntan om att upplåtelser av mark för utveckling av samhällsfastigheter är vanligt 
förekommande bland större kommuner. Nedan presenteras de urval som görs inför 
analys av både enkätundersökningen och studien av Sveriges 50 största kommuner.  
 
6.3.1 Urval inför analys av enkätundersökning 
De faktorer som ska studeras och utredas djupare i enkätundersökningen samt 
fokuseras på i studien av empirin är följande:  
 

• Upplåtelseform 
• Internt eller externt värderingsunderlag  
• Värderingsmetod 

 
Huvudsyftet med undersökningen är att undersöka kommuners tillvägagångssätt vid 
värdering av mark för utveckling av samhällsfastigheter i helhet, samt hur kravet om 
att sälja till marknadsmässigt värde uppfylls. Efter sammanställning av empiri kartläggs 
antalet kommuner som använder de respektive tillvägagångssätten och 
värderingsmetoderna.  
 
6.3.2 Urval inför analys av Sveriges 50 största kommuner 
Faktorer som ska kartläggas och analyseras i studien av Sveriges 50 största kommuners 
tillvägagångssätt vid upplåtelse av mark för utveckling av samhällsfastigheter är:  
 

• Upplåtelseform 
• Internt eller externt värderingsunderlag  
• Värderingsmetod 

 
I mottagen empiri kartläggs följande värderingsmetoder : 
 

• Ortsprismetoden  
• Exploateringskalkyl  
• Kombination av ortsprismetoden och exploateringskalkyl  
• Prissättning efter taxa/zon-priset  
• Konkurrensutsatt pris 

 
De olika värderingsmetoderna använder olika typer av indata för att bedöma värdet på 
värderingsobjektet. Den indata som används för att bedöma värderingsobjektets värde 
analyseras utifrån flera faktorer som förväntas påverka värdeutlåtandet. Följande 
faktorer väljs att studera för värderingsunderlagen: 
 

• Jämförelseobjekt 
• Tidsperioden mellan den äldsta försäljningen i jämförelsematerialet och 

värderingsobjektet  
• Jämförelsematerialets spridning i egenskaper 
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• Jämförelsematerialets geografiska spridning  
• Värderingsobjektets objektspecifika egenskaper 
• Hänsyn till skolpeng 
• Eventuella antaganden 

 
I studien förväntas det förekomma kommuner som har genomfört fler än en upplåtelse 
av mark för utveckling av samhällsfastigheter. För att inte få en missvisande data väljs 
därför enbart unika upplåtelser ut. Det innebär att om en kommun delger fler än en 
upplåtelse med samma fastighetstyp, tillvägagångssätt och värderingsmetod kommer 
endast ett av värdeutlåtandena analyseras.   
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7 Resultat  
Resultatet presenteras i två avsnitt. Det första avsnittet visar ett statistiskt resultat från 
enkätundersökningen som skickats till Sveriges 290 kommuner. Det andra avsnittet 
redovisar resultatet från den djupare studien av Sveriges 50 största kommuner sett till 
folkmängd.  
 
7.1 Enkätundersökning 

Sett till Sveriges 290 kommuner har svar inkommit från 150 stycken, vilket motsvarar 
en svarsfrekvens på cirka 52 %. En bortfallsanalys är genomförd. Utifrån denna görs 
bedömningen att svarsfrekvensen är godkänd som ett representativt material, se mer 
under avsnitt 7.1.5 Bortfallsanalys och svarsfördelning. Deltagande kommuner 
redovisas i bilaga 1. 
 
Utifrån de kommuner som besvarat enkäten har 70 kommuner, motsvarande 47 %, 
angett att de sålt mark för utveckling av samhällsfastigheter under perioden 2016 – 
2021. Resultatet redovisas i tabell 1.   
 
Tabell 1. Antal kommuner som angett att de sålt eller inte sålt mark för utveckling av 
samhällsfastigheter under perioden 2016 - 2021.  

 
 
7.1.1 Antal kommuner som sålt mark för respektive verksamhetsgrupp 
Kommunerna har fått besvara separata frågor beroende på vilket ändamål marken som 
sålts utvecklats för. Det förekommer fall då kommuner sålt mark för flera ändamål och 
vid flera tillfällen. Enkätsvaren kan därför bestå av försäljning av mark för mer än ett 
ändamål per kommun. Diagram 1–3 redogör för hur stor andel, av totalt 70 kommuner, 
som sålt mark för utveckling av samhällsfastigheter inom respektive 
verksamhetsgrupp, förskola, skola och biståndsbedömt boende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 st

80 st

0 20 40 60 80 100 120 140

Ja

Nej



 
Mark för utveckling av samhällsfastigheter, hur värderas den? 

 

 31 

 
 
   

 
 

 
 

  
 
 

Diagram 1–3. Andel kommuner som avyttrat mark för respektive verksamhetsgrupp, 
förskola, skola och biståndsbedömt boende under perioden 2016–2021. 
 
För biståndsbedömt boende har de totalt 44 svarande kommunerna angett vilken form 
av biståndsbedömt boende som kommunen sålt mark för, flera svarsalternativ har varit 
möjliga. Fördelningen av boendeform presteras i tabell 2. Resultatet visar att vid 
försäljningar av mark för utveckling av biståndsbedömt boende har störst andel 
kommuner upplåtit mark för boendeformerna LSS-boende och särskilt boende.  
 
Tabell 2. Antal kommuner som minst en gång under perioden 2016 - 2021 sålt mark 
för respektive boendeform klassade som biståndsbedömt boende. 

 
 
De svarande kommunerna har även angett om de avyttrat mark för utveckling av 
samhällsfastigheter för annat ändamål än förskola, skola och biståndsbedömt boende. 
På frågan om de sålt mark för utveckling av samhällsfastigheter med ändamål annat 
har 26 kommuner svarat ja. Alternativet annat motsvarar verksamhetsgrupperna fritid, 
vård, rättsväsende samt övrigt, där övrigt motsvarar övriga skattefinansierade 
verksamheter. Fördelningen av antal kommuner som avyttrat för respektive ändamål 
presenteras i tabell 3. I enkäten har flera svarsalternativ varit möjliga.  
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Tabell 3. Antal kommuner som minst en gång under perioden 2016–2021 sålt mark för 
respektive ändamål som klassas inom verksamhetsgruppen annat.     

 
 
7.1.2 Upplåtelseform 
Vid en samanställning av de kommuner som angivit att de sålt mark för utveckling av 
minst en av verksamhetsgrupperna förskola, skola och biståndsbedömt boende, totalt 
58 kommuner, visar enkätsvaren att försäljningar antingen sker genom direktanvisning 
på marknadsmässiga villkor eller genom anbudstävling. Totalt 53 kommuner, 
motsvarande 91 %, har genom direktanvisning minst en gång avyttrat mark för 
utveckling av förskola, skola och/eller biståndsbedömt boende. Vidare har 14 
kommuner, motsvarande 24 %, minst en gång avyttrat mark för utveckling av förskola, 
skola och/eller biståndsbedömt boende genom en anbudstävling. 
 
Flera kommuner anger att de förutspår att tillämpningen av anbudstävlingar förväntas 
öka framöver till följd av en ökad efterfrågan på mark för utveckling av 
samhällsfastigheter. Redogörelse av de svarade kommunernas försäljningsförfaranden 
under perioden 2016–2021 framgår av tabell 4. I enkäten har flera svarsalternativ varit 
möjliga. 
 
Tabell 4. Antal kommuner som minst en gång använt sig av anbudstävling respektive 
direktanvisning under perioden 2016 - 2021 

 
 
De 14 kommuner som vid minst en försäljning använt sig av en anbudstävling fick 
följdfrågan huruvida priset för marken i tävlingen var fast eller om det 
konkurrensutsattes under anbudstävlingen. Totalt 79 %, motsvarande 11 kommuner, 
uppger att de minst en gång använt fast pris och 36 %, motsvarande 5 kommuner, 
uppger att de minst en gång låtit priset konkurrensutsättas. 
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Vid avyttring av mark genom anbudstävling med ett konkurrensutsatt pris anger de fem 
kommuner som uppgett att de använt förfarandet att de litar på att inkomna anbud 
speglar marknadsvärdet. 
 
7.1.3 Internt eller externt värderingsutlåtande 
Totalt 55 kommuner har svarat på frågan om de använt sig av ett internt alternativt 
externt värderingsunderlag vid värdering av mark för utveckling av förskola, skola och 
biståndsbedömt boende. På frågan besvarade 25 kommuner att de använder interna 
värderingsunderlag och 17 kommuner uppgav att de använder sig av externa 
värderingsutlåtanden vid värdering av marken. Totalt 13 kommuner uppger att 
kommunen använder både interna och externa värderingsunderlag vid värdering av 
marken. Resultatet av fördelningen mellan tillämpningen av interna- och/eller externa 
värderingar visas i tabell 5.  
 
Tabell 5. Fördelningen av antal kommuner som använder interna och/eller externa 
värderingsunderlag vid värdering av marken under perioden 2016 - 2021.  
 

 
 
Flera kommuner uppger, som redovisat i tabell 5 ovan, att de använder både interna 
och externa värderingsunderlag. Studerat material tyder på att det finns flera olika 
faktorer som avgör om kommunen väljer att internt eller externt bedöma markens 
värde. Alingsås kommun och Jönköpings kommun är exempel på två kommuner som i 
enkäten utvecklar varför de använder sig av både externa och interna 
värderingsutlåtanden:  
 
Alingsås 
”Vanligtvis görs en bedömning av markvärdet internt i ett tidigt skede, för att 
bestämma markanvisningsavgiften och om köparen är villig att gå vidare. Inför 
marköverlåtelsen bedöms markvärdet sedan av en eller flera oberoende värderare.” 
 
Jönköping 
”Jönköpings kommun använder extern värdering och ibland intern värdering med det 
tidigare externa värderingsutlåtandet som underlag.”   
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7.1.4 Värderingsmetoder 
När kommunerna avyttrar mark genom direktanvisning alternativt anbudstävling med 
fast pris bedöms, enligt enkätsvaren, värdet på marken antingen med hjälp av 
ortsprismetoden, exploateringskalkyl, kombination av ortsprismetoden och 
exploateringskalkyl alternativt fast taxa/zon-priser. På frågan om vilken 
värderingsmetod som används uppger 26 kommuner att de minst en gång använt 
ortsprismetoden, 10 kommuner att de minst en gång använt exploateringskalkyl, 26 
kommuner att de minst en gång använt en kombination av både ortsprismetoden och 
exploateringskalkyl och 9 kommuner anger att de minst en gång använt fast taxa/zon-
priser. Totalt 55 kommuner har besvarat frågan och flera svarsalternativ har varit 
möjliga. Resultatet presenteras i tabell 6 nedan.   
 
Tabell 6. Antal kommuner som minst en gång under perioden 2016–2021 använt sig av 
respektive värderingsmetod  

 
*Kombination av ortsprismetoden och exploateringskalkyl  
 
7.1.5 Bortfallsanalys och svarsfördelning 
Bortfallsanalysen visar att de medverkande kommunerna kan anses ha en godtagbar 
spridning i storlek, sorterad på folkmängd. Totalt medverkar cirka 52 % av Sveriges 
kommuner i enkätundersökningen och det största bortfallet sker i kommuner med 2 718 
- 5 966 invånare. Den geografiska spridningen av medverkande kommuner har 
analyserats utifrån responderade kommuners län. Svarsfrekvensen per län presenteras 
i procent i tabell 7, intill länets namn presenteras antalet kommuner som svarat per län.  
 
Ur tabellen kan utläsas en godtagbar geografisk spridning. Analysen visar både att de 
största och minsta kommunerna samt att alla Sveriges län finns representerade i 
underlaget vilket innebär att resultaten kan antas representera verkligheten och vara 
trovärdigt. Deltagande kommuner presenteras i bilaga 1.  
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Tabell 7. Andel kommuner i respektive län som besvarat enkäten  

 
 
7.2 Studie av Sveriges 50 största kommuner 

Av Sveriges 50 största kommuner, sett till folkmängd per den 31 december 2020, har 
31 kommuner angett att de upplåtit mark för utveckling av förskola, skola och/eller 
biståndsbedömt boende under perioden 2016–2021. Totalt har 41 upplåtelser av mark 
för utveckling av förskola, skola och biståndsbedömt boende samt tillhörande 
värderingsunderlag tagits emot. Dessutom har ett värderingsunderlag för framtida 
upplåtelse mottagits. Vid datainsamlingen angav 14 kommuner att de under perioden 
2016–2021 inte upplåtit mark för utveckling av förskola, skola eller biståndsbedömt 
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boende. Resterande fem kommuner har valt att inte delta i studien på grund av hög 
arbetsbelastning. Deltagande kommuner redovisas i bilaga 1. 
 
Studerade kommuner använder två olika försäljningsförfaranden vid avyttring av mark 
för utveckling av förskola, skola och biståndsbedömda boenden och dessa är 
anbudstävling eller direktanvisning. Studerat värderingsunderlag mynnar ut i fyra 
alternativa värderingsmetoder. Dessa är ortsprismetoden, exploateringskalkyl, 
kombination av ortsprismetoden och exploateringskalkyl samt fast taxa/zon-priser. 
Utöver detta finns även möjligheten för kommunerna att vid en anbudstävling låta 
konkurrensutsätta priset. Figur 5 redogör de olika tillvägagångssätten som observerats 
under studien. För att tydligare presentera studiens resultat har två modeller brutits ut 
ur figur 5, vilka redovisas i avsnitten 7.2.1 Anbudstävling samt 7.2.2 Direktanvisning 
nedan. 
 

 
Figur 5.  Modell över Sveriges 50 största kommuners olika tillvägagångssätt vid 
upplåtelse av mark för utveckling av förskola, skola och biståndsbedömt boende.  
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7.2.1 Anbudstävling  
Nio av de studerade upplåtelserna av mark för utveckling av förskola, skola och 
biståndsbedömt boende är anbudstävlingar. Vid en anbudstävling kan priset antingen 
vara fast och baseras på en underliggande fastighetsvärdering, alternativt 
konkurrensutsätts priset och olika intressenter får lämna en anbudssumma.  
 
I de nio studerade anbudstävlingarna förekom fast pris sex gånger och konkurrensutsatt 
pris tre gånger. För de kommuner som valt att konkurrensutsätta priset har samtliga litat 
på att marknadens pris speglar marknadsvärdet. Av de sex upplåtelser som skett med 
fast pris gjordes tre värderingar internt och tre med hjälp av ett externt 
värderingsutlåtande. Vilka värderingsmetoder som användes presenteras i figur 6 
nedan. 
 

 
Figur 6. Modell över tillvägagångssätt för värdering av mark vid anbudstävling 
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extern värderare. I de studerade interna värdeutlåtandena vid direktanvisning har ett par 
utlåtanden varit svåra att kategorisera under specifik värderingsmetod varav en inte 
kunnat kategoriseras alls då priset helt fastställdes utifrån en överenskommelse mellan 
kommunen och köparen. Värderingen har därför kategoriserats som ”övrigt”.  I  figur 
7 presenteras de olika tillvägagångssätten som har observerats vid värdering av mark 
som upplåtits genom direktanvisning.  
 

 
Figur 7, Modell över tillvägagångssätt för värdering av mark som upplåts genom en 
direktanvisning 
 
7.2.3 Studie av värderingsunderlag  
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används i fyra fall. Det sista alternativet, fast taxa/zon-priser återfinns i fem 
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väljer att lägga störst fokus på att jämförelseobjekten ska vara belägna inom kommunen 
medan andra fokuserar på att jämförelseobjekten ska ha liknande egenskaper och 
ändamål.  
 
Insamlat material tyder på att jämförelseobjekten som används vid ortsprismetoden är 
begränsade i antal, speciellt när det berör mark för utveckling av förskola och skola. I 
studien av empiri har fyra externa värderingsunderlag av mark för utveckling av skola 
eller förskola studerats mer ingående. Värderingsutlåtandena rör mark i fyra olika 
kommuner och är genomförda av olika externa värderare. De fyra studerade 
värderingsobjekten, benämnda värderingsobjekt 1–4, är belägna i Huddinge kommun, 
Gävle kommun, Sigtuna kommun respektive Uppsala kommun. De fyra 
värderingsutlåtandena presentas kort nedan:   
 

• Värderingsobjekt 1, beläget i Huddinge kommun med värderingstidpunkt 
2016, värderas utifrån 13 jämförelseobjekt med liknande egenskaper och 
ändamål. Jämförelseobjekten berör försäljningar under perioden 2010–2016. 
Två jämförelseobjekt ligger inom kommunen, resterande i omkringliggande 
kommuner. Totalt sex jämförelseobjekt återfinns i värderingsutlåtanden för 
Värderingsobjekt 2–4. 

 
• Värderingsobjekt 2, beläget i Gävle kommun med värderingstidpunkt 2015, 

värderas utifrån sju jämförelseobjekt med liknande egenskaper och ändamål. 
Jämförelseobjekten berör försäljningar under perioden 2006–2012. Samtliga 
jämförelseobjekt ligger utanför kommunen. Totalt tre jämförelseobjekt 
återfinns i värderingsutlåtanden för Värderingsobjekt 1, 3 och 4. 

 
• Värderingsobjekt 3, beläget i Sigtuna kommun med värderingstidpunkt 2017, 

värderas utifrån 17 jämförelseobjekt med liknande egenskaper och ändamål. 
Jämförelseobjekten berör försäljningar under perioden 2011–2017. Samtliga 
jämförelseobjekt ligger utanför kommunen. Totalt åtta jämförelseobjekt 
återfinns i värderingsutlåtanden för värderingsobjekt 1, 2 och 4. 
 

• Värderingsobjekt 4, beläget i Uppsala kommun med värderingstidpunkt 2015, 
värderas utifrån sju jämförelseobjekt med liknande egenskaper och ändamål. 
Jämförelseobjekten berör försäljningar under perioden 2010–2015. Samtliga 
jämförelseobjekt ligger utanför kommunen. Totalt tre jämförelseobjekt 
återfinns i värderingsutlåtanden för värderingsobjekt 1–3.  

 
I värderingsutlåtande för värderingsobjekt 2 uppmärksammades att två av 
jämförelseobjekten som värderaren använde sig av för att bedöma fastighetens värde 
är belägna i Örebro kommun. Örebro kommun har vid materialinhämtning delgivit 
information om att man använder sig av index-justerade fasta zon-priser där markpriset 
baseras på en fastighetsvärdering genomförd 2003.  
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I värderingsutlåtande för värderingsobjekt 3 uppmärksammades att ett av 
jämförelseobjekten är en upplåtelse som tagits emot vid inhämtning av material. 
Upplåtelsen rör mark som direktanvisats för utveckling av en skola i Huddinge 
kommun. Värderingen baseras på en intern bedömning av Huddinge kommun utifrån 
fast taxa vid markförvärv för förskole- och skoländamål. Huddinge kommun använder 
sedan år 2015 externa värderingsutlåtanden vid värdering av mark för utveckling av 
samhällsfastigheter men då jämförelseobjektet värderades i samband med 
strategiskiftet valde kommunen att värdera enligt äldre metod, fast taxa. 
 
Vidare har flera studerade värderingsunderlag, interna som externa, med 
ortsprismetoden som grund, baserat värderingsobjektets värde på jämförelseobjekt med 
annat ändamål inom kommunen. Av studerat material är det främst värdet på byggrätter 
för biståndsbedömt boende som jämställs med byggrätter för hyresrätter. Det har i 
empirin även förekommit fall då byggrätter för skola har jämställts med byggrätter för 
annat ändamål såsom hyresrätter eller kommersiella lokaler. Ett exempel på en sådan 
värdering är ett värdeutlåtande för en tomträttsupplåtelse av mark för utveckling av en 
förskola i Nacka. Upplåtelsen skedde genom en anbudstävling med fast pris. Priset 
baserades på en intern ortsprisvärdering där nivån för förskolan bestämdes utifrån en 
bedömd rimlig marknadsnivå för kommersiella lokaler. Ett annat exempel där läge gått 
före egenskaper är vid direktanvisning av mark för utveckling av en förskola i 
Trollhättan. Marken värderades då internt utifrån Skatteverkets riktvärdeskarta för 
hyreshus i området. 
 
Exploateringskalkyl 

Användandet av exploateringskalkyl som enda värderingsmetod för att bestämma 
värdet på mark för utveckling av samhällsfastigheter förekommer i studerat material, 
men inte i särskilt stor mån. Av de analyserade värderingsutlåtanden där 
exploateringskalkyl har använts som enda metod rör det enbart interna värderingar 
genomförda inför upplåtelse av mark genom en direktanvisning. Metoden har 
applicerats på både förskola, skola och biståndsbedömt boende. I flera 
värderingsutlåtanden uppger kommunerna att det är mycket svårt att bedöma den 
specifika exploatörens framtida hyra och därför används i många fall schablonmässiga 
marknadshyror inom orten.  
 
Kombination av ortsprismetoden och exploateringskalkyl 

Totalt har sju värdeutlåtanden mottagits där värderare använt en kombination av 
ortsprismetoden och exploateringskalkyler för att fastställa värdet på mark som 
upplåtits för utveckling av förskola, skola och biståndsbedömt boende. Av det externa 
materialet att tyda framgår det att fastighetsvärderare anser kombinationen som en 
säker metod med möjlighet att styrka den ena metodens värdeutlåtande mot den andra. 
Flera uppger att exploateringskalkylen bör ses som ett stöd till ortsprismetoden. 
Ortsprismetoden ger oftast inte ett exakt värde utan ett spann mellan två värden och 
genom att använda exploateringskalkylen kan värderaren enklare uppskatta vart i 
spannet värderingsobjektet befinner sig.  
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Ett exempel på en kommun som använt sig av kombinationen ortsprismetoden och 
exploateringskalkyl är Uppsala kommun. Uppsala kommun anser att vid användandet 
av enbart ortsprismetoden faller hänsyn till hyrespåverkande ersättning som skolpeng 
bort, varför de väljer att istället göra en intern fastighetsvärdering där hänsyn tas till 
ortens marknad men även värderingsobjektets specifika egenskaper. Kommunen anser 
att det är problematiskt att vid en värdering av skola använda jämförelseobjekt i andra 
kommuner eftersom värdet på en skolbyggrätt påverkas av skolpengen i den aktuella 
kommunen.  
 
Umeå kommun har delgivit ett externt värderingsutlåtande för mark för utveckling av 
biståndsbedömt boende. I värderingsutlåtandet har värderaren gjorts en 
ortsprisvärdering men även tagit hänsyn till en exploateringskalkyl. I 
värderingsutlåtandet uppger värderaren att exploateringskalkylen enbart använts som 
stöd till det värde som bedömts utifrån ortsprismetoden samt att hyresnivåerna för vård- 
och omsorgsboenden har beaktats trots att kalkylen inte presenterats. 
 
Fast taxa/zon-priser  

Fem av de analyserade värdeutlåtandena har använt någon form av fast taxa/zon-pris 
för att bestämma värdet på mark för utveckling av förskola, skola eller biståndsbedömt 
boende. Hur priset inom de olika kommunerna bestämts skiljer sig åt. Kommunerna 
utgår i många fall från en beslutad kommunal prislista för värdet på marken. Prislistan 
kan vara utformad på olika sätt och omfattningen kan variera. Vissa kommuner väljer 
att enbart basera priserna utifrån markens segment medan andra enbart baserar priset 
på läge. Ett par prislistor tar hänsyn till både segment och läge. Nedan följer två 
exempel när kommuner baserat markvärdet på en fast taxa/zon-priser: 
 

• Luleå kommun baserar värdet av mark för utveckling av ett biståndsbedömt 
boende på en taxa som fastställts utifrån marknadsvärdet på hyresrätter inom 
orten. 

 
• Örebro kommun bygger värdet på en förskola och skola enligt taxa för 

flerbostadshus, som i sin tur är baserad på ett 18 år gammalt värdeutlåtande där 
priset justerats upp med faktorprisindex för flerbostadshus.  

 
Externa eller interna värderingsutlåtanden 

Istället för att alltid ta in externa värderingar vid upplåtelse av mark väljer flera 
kommuner att själva bedöma värdet på marken. Värderingen utförs oftast av en kunnig 
tjänsteman på kommunen. Kommunerna uppger att de interna värderingarna ofta 
bygger på kunskap om kommunens marknad, äldre värderingsunderlag eller 
överenskommelser mellan kommunen och aktören om ett rimligt värde.  
 
En stor andel av de kommuner som genomför interna värderingar baserar dessa på ett 
tidigare externt värderingsutlåtande. Den externa värderingen utgör i många fall en 
värdering av mark i närområdet, värderingspunkten kan emellertid vara satt till flera år 
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tillbaka i tiden. Det förekommer fall då kommuner uppger att externa 
värderingsutlåtanden av mark tas in årligen men även fall då kommuner använder 
värderingsutlåtanden som är flera år gamla, som underlag till de interna värderingarna. 
Det har i materialet framkommit att flera kommuner inte justerar det satta priset till 
dagens marknadsläge, trots att värderingsutlåtandet är gammalt.  
 
Hänsyn till hyrespåverkande ersättning 

När det kommer till kommunernas hänsyn till skolpeng och annan ersättning som kan 
påverka hyresnivån och därmed marknadsvärdet är det väldigt få kommuner som gör 
en sådan tydlig koppling. Av studerat material har endast två kommuner, Uppsala och 
Täby kommun, uttryckt vikten av skolpengens påverkan på marknadsvärdet. Utöver 
detta kan det konstateras att ersättning som kan påverka hyresnivåer i regel inte beaktas 
i någon större utsträckning vid värderingen.  
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8 Analys 
Kapitlet utgör en analys av studiens resultat för att besvara arbetets frågeställningar 
och uppfylla dess syfte. Analysen utreder bland annat hur Sveriges kommuner går 
tillväga vid värdering av marken samt för- och nackdelar med de olika 
värderingsmetoderna. Ett stort fokus har lagts på värderingsmetoden ortsprismetoden 
och dess tillämpningsbarhet på mark för utveckling av samhällsfastigheter. 
 
8.1 Inledande analys 

Närmare hälften av deltagande kommuner har under perioden 2016–2021 avyttrat mark 
för utveckling av samhällsfastigheter. Sveriges kommuner är enligt lag skyldiga att vid 
försäljning av kommunal mark avyttra den till marknadsmässigt värde. I EU-
kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av 
mark och byggnader (97/C 209/03) stadgas två principer för att uppnå 
marknadsmässigt pris och dessa är genom att antingen låta priset konkurrensutsättas i 
en anbudstävling eller låta marken värderas av en oberoende expertvärderare.  
 
Av studiens empiri har det framgått att det finns stora skillnader i hur kommunerna går 
tillväga för att avyttra till marknadsvärde, trots den tydliga vägledningen. Att vissa 
kommuner väljer att frångå EU-kommissionens riktlinjer kan antas bero på att det är 
näst intill omöjligt att få en rättelse och att det är köparen som blir skyldig att betala 
tillbaka mellanskillnaden om marken sålts till underpris. Kommunens möjlighet att 
kringgå lagstiftningen ger upphov till en analys av kommunernas varierande val av 
strategier och de olika värderingsmetoder som används för mark som upplåts för 
utveckling av samhällsfastigheter.  
 
Upplåtelser som analyserats är framförallt mark som upplåtits för utveckling av 
verksamhetsgrupperna förskola, skola och olika typer av biståndsbedömda boenden. 
Av de tre verksamhetsgrupperna representerar förskola och biståndsbedömt boende den 
största delen medan upplåtelser av mark för utveckling av skolor är ovanligare. Att 
upplåtelse av mark för utveckling av skola inte är lika förekommande kan delvis bero 
på att det ökade behovet av skolplatser enligt SKR:s rapport från 2021 till viss del kan 
tillgodoses genom en effektivisering av befintliga skollokaler.  
 
Störst andel upplåten mark utgörs av mark för utveckling av biståndsbedömda boenden. 
Det kan härledas ur ett ökat behov till följd av en skiftade demografi och rapporteringar 
om att andelen äldre som kommer behöva särskilda boenden under kommande år ökar. 
Av studiens empiri framgår att boendeformerna LSS-boende och särskild boende för 
äldre har varit de vanligaste biståndsbedömda boendeformerna som utvecklats under 
perioden. Resultatet kan dels kopplas till ett konstaterat underskott av LSS-boenden 
samt den åldrande befolkningen. Den redan stora andelen upplåtelser av mark för 
utveckling av biståndsbedömt boende i kombination med prognoser som tyder på 
ytterligare behov av boendeformerna ger upphov till att undersöka hur avyttringarna 
går till.    
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8.2 Analys av upplåtelser 

8.2.1 Förfarande vid upplåtelser 
Resultatet visar att direktanvisning är den vanligaste upplåtelseformen av mark för 
utveckling av samhällsfastigheter. Upplåtelserna sker till både kommunala och privata 
bolag. Resultatet stärks med att flera kommuner även anger att det är det kommunala 
fastighetsbolaget som ska stå för utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter och 
att försäljning till kommunalt bolag uteslutande sker genom direktanvisning. Flera 
kommuner har även direktanvisat mark till privata bolag. Jämfört med ett 
anbudsförfarande kräver direktanvisning av mark att kommunen besitter en omfattande 
kunskap om fastighetsvärdering eller att externa värderare anlitas för bestämma till 
vilket pris den direktanvisade marken ska säljas för.  
 
Användningen av anbudstävling vid upplåtelse av mark för utveckling av förskola, 
skola och biståndsbedömt boende förekommer i det mottagna materialet men är inte 
lika vanligt som användandet av direktanvisningar. Flera kommuner uppger dock att 
anbudstävlingar kan komma att bli vanligare framöver till följd av en ökande 
efterfrågan på mark för utveckling av samhällsfastigheter. En ökad efterfrågan innebär 
ett större antal intresserade aktörer och en anbudstävling kan då anses ge ett säkrare 
marknadsvärde. Metoden att konkurrensutsätta priset vid en anbudstävling är ofta 
fördelaktig och förespråkas av EU-kommissionens vägledning för kommunal 
markförsäljning. Examensarbetets studie visar dock att ett pris som fastställts i en 
anbudstävling inte alltid säger hela sanningen om fastighetens värde och därför bör 
dessa typer av försäljningar hanteras med försiktighet när de används som 
jämförelseobjekt i ortsprismetoden. 
 
8.2.2 Värderingsmetoder vid upplåtelser 
Kommunens val av värderingsmetod kräver anpassning till den specifika fastigheten. 
Används ”fel” metod för den specifika fastigheten ökar risken att värdet blir 
missvisande och att kravet om marknadsvärde inte uppfylls. Trots att samtliga metoder 
innebär vissa osäkerheter och brister som är viktiga att beakta, går det att konstatera att 
det finns metoder som ger pålitligare resultat än andra. Vilken metod som kan anses ge 
det bästa resultatet beror på situation och kvaliteten på tillgängliga indata. Nedan följer 
en kortare analys av vilka risker och möjligheter studien upptäckt bland de olika 
värderingsmetoderna.  
 
Ortsprismetoden 

Den vedertagna och populära ortsprismetoden används i relativt stor omfattning vid 
värdering av mark för utveckling av samhällsfastigheter. Analys av inhämtat material 
visar att jämförelsematerialet som används vid ortsprisvärdering av mark för utveckling 
av förskolor, skolor och biståndsbedömda boenden kan vara bristande. Anledningen till 
att metoden trots allt används bedöms vara på grund av att markens värde baseras på 
faktiska transaktioner medan andra värderingsmetoder baseras på antaganden. Fakta 
och tidigare händelser anses av många som mer säkra och pålitliga trots ett svagt 
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jämförelsematerial. En djupare analys av ortsprismetoden presenteras i avsnitt 8.3 
Analys av ortsprismetoden i en begränsad marknad. 
 
Exploateringskalkyl 

Användandet av exploateringskalkyl förekommer i det analyserade materialet, om än i 
mindre utsträckning än ortsprismetoden. Värderingen baseras på antaganden om 
marknaden. Oavsett hur pålitliga antagandena kan anses vara kommer det fastställda 
värdet enbart baseras på en förväntan om framtida värden. Undersökningen av 
värderingsunderlag påvisar att, trots en mycket noggrann utförd kalkyl med 
välanalyserade inmatade data, finns det osäkerhet i hur sannhetsenligt resultatet blir. 
Kalkylen är väldigt känslig för förändring av indata och det krävs en ytterst liten 
felbedömning för att resultatet ska bli snedvridet. Kalkylens känslighet och 
schablonmässiga antaganden förklarar därför varför metoden enligt många står i 
underläge till ortsprismetoden där priset är satt utifrån faktiska transaktioner.  
 
Det finns dock flera argument för att använda exploateringskalkylen i större 
utsträckning än vad som görs idag. I litteraturen rekommenderas 
produktionskostnadsmetoden på råmark för begränsade marknader. Metoden möjliggör 
att hänsyn tas till fastighetens specifika värdepåverkande egenskaper, såsom 
exempelvis hyresnivån. Hyresnivån för skattefinansierade verksamheter påverkas av 
kommunens fördelning av ersättning och det anses därför finnas en fördel med 
exploateringskalkylen vid värdering av exempelvis en skola. Härtill bör dock nämnas 
att av de kommuner som använder sig av någon form av exploateringskalkyl tar 
majoriteten inte hänsyn till ersättningen som kan antas påverka den godtagbara 
hyresnivån. I analyserat material framkommer det att många kommuner baserar 
antagen hyresnivå på hyresnivåer på orten, exempelvis hyresnivåer för kommersiella 
lokaler.  
 
Det har i studiens empiri observerats ett par kommuner som ser ersättningen som en 
viktig faktor när det kommer till värdering av mark för utveckling av 
samhällsfastigheter. Det är intressant att ifrågasätta varför inte fler kommuner baserar 
värdet på marken med hjälp av någon form av kalkyl, med tanke på 
exploateringskalkylens stora potential. Möjligen grundas resultatet i att kommunen 
eller den externa värderaren inte bär på den breda kunskap som krävs för att kunna anta 
helt korrekta värden i kalkylen. De antaganden som tas i en exploateringskalkyl kräver 
en kunskap som i många fall enbart exploatören, om ens den, besitter.  
 
Kombination av ortsprismetoden och exploateringskalkyl  

Empirin visar att en vanligt förekommande värderingsmetod är en kombination av 
ortsprismetoden och exploateringskalkylen. Kombinationen är fördelaktig på det sättet 
att metoderna genomförs separat och värdeutlåtandet för respektive metod ställs mot 
varandra. Genom att använda kombinationen stärker värderaren sitt värdeutlåtande och 
hänsyn tas till både orten och objektspecifika egenskaper. 
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I mottagna externa värderingsunderlag finns en variation i hur tungt de olika metoderna 
i kombinationen väger vid bedömningen av ett slutgiltigt värde. Variationen mellan hur 
tungt respektive metod väger beror sannolikt på värderarnas olika uppfattning om 
tillvägagångssätten. Å ena sidan finns värderare som helt och hållet baserar indata i 
exploateringskalkylen på en uppskattning av marknaden och därför läggs större vikt 
vid ortsprismetoden.  Å andra sidan finns värderare som uppger att kalkylen alltid bör 
användas som huvudmetod för att få en bättre uppfattning av vad den specifika 
fastigheten har för förutsättningar och enbart jämföra resultatet mot ortsprismetodens 
resultat.  
 
Markprissättning baserat på fast taxa/zon-priser  

Av studerat material framgår att kommuner som använder någon form av fast taxa vid 
upplåtelse av mark för utveckling av samhällsfastigheter vanligen inte tar hänsyn till 
de specifika egenskaperna för fastighetssegmentet. Fastigheterna likställs istället med 
fastigheter som har andra ändamål, vilket bedöms vara en risk då markvärdet inte blir 
marknadsmässigt utifrån fastighetens specifika ändamål. Att använda fasta zon-priser 
för samhällsfastigheter kan därför anses missvisande och priserna bör, om inte annat, 
justeras och inte enbart bero på fastighets läge inom orten.  
 
Analys av empirin visar att prislistor i många fall är kategoriserade efter segment men 
eftersom försäljningar av samhällsfastigheter är relativt ovanligt utgör dem sällan en 
egen kategori utan likställs istället med andra verksamheter. Att jämställa mark för 
utveckling av skola med en kommersiell verksamhet inom samma zon kan förväntas 
ge ett icke-marknadsmässigt värde eftersom segmentens egenskaper är mycket olika. 
Dessutom påverkas prislistans pålitlighet av hur mycket arbete som ligger bakom 
värdena samt hur ofta de uppdateras med nya värderingsutlåtanden.  
 
8.2.3 Interna och externa värderingar 
Att enbart basera värdet på marken utifrån interna värderingar kan uppfattas osäkert 
och felaktigt i förhållande till lagstiftning, men så behöver nödvändigtvis inte vara 
fallet. Likaså är det svårt att bli dömd för att ha utfört en intern värdering, trots EU-
kommissionens tydliga vägledning. Analysen visar att vid en intern markprissättning 
kan värdet i vissa fall bedömas spegla marknadsvärdet bättre än vid en externt utförd 
värdering. Detta förutsätter att den interna värderaren har mycket god uppfattning om 
den kommunala marknaden samt fastighetens specifika egenskaper och hur de kan 
påverka värdet.  
 
Författarna bedömer att interna värderingar kan utföras när tillräckligt underlag finns. 
Det framgår även av resultatet att flera kommuner väljer interna värderingsmetoder när 
det inom rimlig tidsperiod genomförts en extern värdering av mark med liknande 
ändamål och egenskaper. Tillvägagångssättet kan i många fall anses godtagbart 
eftersom kommunen med en extern värdering som grund har tillräcklig information om 
marknaden.  
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8.3 Analys av ortsprismetoden i en begränsad marknad 

Kommunala upplåtelser av mark för utveckling av samhällsfastigheter har med åren 
blivit allt vanligare, men studiens empiri tyder på att det fortfarande sker i relativt liten 
omfattning. Vidare visar studien att jämförelsematerialet som används vid 
ortsprisvärdering är begränsad. Trots detta anger majoriteten av deltagande kommuner 
att de använder just ortsprismetoden när de, både internt och externt, värderar marken, 
då metoden anses pålitlig på grund av att den baseras på faktiska transaktioner. Ett 
begränsat material tenderar att ge ett osäkert resultat, speciellt om spridningen i 
materialet är stort. Som känt kan ett resultat aldrig bli bättre än dess indata, vilket 
innebär att jämförelseobjekten som används i ett ortsprismaterial måste vara pålitliga. 
Därför ges fog till en närmare analys av vilket typ av jämförelsematerial som används 
i ortsprismetoden och hur felaktiga källor kan minskas.  
 
8.3.1 De två kritiska sambanden vid ortsprismetoden 
Teorin om ortsprismetoden säger att två samband ska vara uppfyllda. I studerat material 
har det framgått att flera värderingsunderlag, som baserar det fastställda värdet på 
ortsprismetoden, inte uppfyller de två sambanden. Flera kommuner använder 
jämförelsematerial med ett ”marknadsvärde” vars marknadsmässighet går att 
ifrågasätta. Likaså förekommer även jämförelseobjekt med synnerligen avvikande 
egenskaper sett till värderingsobjektet. Vidare kan jämförelseobjekt med avvikande 
egenskaper anses förvränga bilden av vilket marknadsvärde som torde vara rimligt för 
det aktuella värderingsobjektet. Det finns en klar problematik när de två sambanden 
inte uppfylls, eftersom ortsprismetodens syfte faller när jämförelseobjekten faktiskt 
inte är jämförelsebara.    
 
Samband nummer ett 

Samband nummer ett bygger på att jämförelseobjekten i ortsprismaterialet ska ha sålts 
till ett marknadsmässigt värde. Motsvarar inte de observerade priserna för 
jämförelseobjekten deras egentliga marknadsvärde riskerar det beräknade värdet för 
värderingsobjektet i sin tur att bli snedvridet.  
 
Studerat material visar att flera kommunala försäljningar av mark för utveckling av 
samhällsfastigheter är bristfälliga när det kommer till just värdering av marken. 
Tillvägagångssätten är många och trots tydliga riktlinjer väljer flera kommuner att göra 
egna bedömningar och värderar marken utifrån egna teorier. Att kommuner har olika 
strategier och inte följer sina egna riktlinjer är inte något som undersökts i 
examensarbetet, någon slutsats om huruvida det är rätt eller fel förblir därför osagt. 
Däremot indikerar studerat material att det finns ett problem kopplat till kommuners 
skilda tillvägagångssätt, framförallt när det kommer till val av jämförelsematerial vid 
värdering genom ortsprismetoden. Om jämförelsematerialet har en svag indata, där 
observationernas värde inte anses marknadsmässiga, kommer inte heller 
värderingsobjektets värde motsvara det sanna marknadsvärdet. Använder värderaren 
ett jämförelseobjekt vars pris är satt genom exempelvis en överenskommelse mellan 
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kommunen och köparen om ett rimligt, men uppskattat, pris riskerar det eventuellt 
feluppskattade värdet att överföras på värderingsobjektet.  
 
Diskussion har förts om hur hantering av jämförelseobjekt med pris som fastställts 
genom ett konkurrensutsatt anbud ska hanteras. Ett konkurrensutsatt pris visar i många 
fall inte all information på grund av att priset inte alltid är det enda kriterium som 
bedöms i anbudstävlingen. Det finns även fall då priset är fast och deltagande 
anbudsgivare istället bedömts utifrån andra kriterier. Många kommuner som använder 
anbudstävling gör det främst för att främja nya lösningar och idéer kopplat till bland 
annat hållbarhet och gestaltning. Det finns således inte någon garanti för att det satta 
priset kan antas spegla marknadsvärdet och en viss aktsamhet bör därför finnas vid 
användandet av jämförelseobjekt där priset är satt efter en anbudstävlan.  
 
En liknande analys bör göras av marknadsvärden på jämförelseobjekt som avyttrats 
genom direktanvisning. Detta kan anses särskilt viktigt för en så begränsad marknad 
som samhällsfastigheter tillhör. Marken har sålts till ett pris som fastställts genom en 
fastighetsvärdering och av empirin har det framgått att denna värdering kunnat vara 
både intern och extern och med varierande kvalitet. Likaså visar studien att det finns 
vissa svårigheter vid värdering av specifikt samhällsfastigheter. Det är därför viktigt att 
jämförelseobjektens marknadsvärde har baserats på god kunskap om den lokala 
marknaden samt om fastighetens värdepåverkande egenskaper.  
 
I studien förekommer flera fall där marknadsvärdet har baserats på värdet av mark för 
andra ändamål än värderingsobjektet. Analysen visar att denna typ av värdering är 
relativt vanlig när det kommer till kommunernas interna värderingar. Annat ändamål 
kan i dessa fall vara byggrätter för bostadsrätter, hyresrätter eller kommersiella lokaler.  
Vid tillvägagångssätt där mark för samhällsfastigheter jämställs med ett annat ändamål 
försvinner hänsyn till fastighetens unika egenskaper, som hyrespåverkande ersättning, 
och därför kan värdet på dessa jämförelseobjekt inte anses ha ett pålitligt 
marknadsvärde.  
 
Vid användandet av ortsprismetoden är det viktigt att gallra bort så kallade ”outliers” 
som inte kan anses representera det förväntade värdet. Genom att inte använda 
jämförelseobjekt där upplåtelser och värderingar har skett på oklara grunder minskas 
risken att icke-representativa jämförelseobjekt påverkar marknadsvärdet.  
 
Samband nummer två 

Samband nummer två bygger på att jämförelseobjektens egenskaper måste spegla 
värderingsobjektets egenskaper. För att uppfylla sambandet krävs en rimlig avvägning 
mellan hur mycket jämförelseobjekten får avvika från fastigheten och hur många 
jämförelseobjekt som bör studeras.  
 
Ortsprismetodens utgångspunkt är fastighetsvärdering genom jämförelsebara 
försäljningar på just orten. Kravet på försäljningar inom orten innebär svårigheter vid 
applicering av ortsprismetoden på mark för utveckling av samhällsfastigheter. På grund 
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av det begränsade materialet behöver jämförelseobjekt allt som oftast hämtas från andra 
kommuner. Detta blir framförallt tydligt när samband nummer två ska uppfyllas, då 
ingen av de analyserade ortsprisvärderingarna enbart bygger på jämförelseobjekt med 
liknande egenskaper som dessutom ligger inom den egna orten.  
 
Studien visar att kommunernas olika tillvägagångssätt för att sträva efter ett 
representativt jämförelsebart ortsprismaterial skiljer sig åt. Vissa deltagande kommuner 
anger att de väljer att basera värdet på jämförelseobjekt i andra kommuner och av 
studerade värderingsunderlag består materialet i genomsnitt av runt tio 
jämförelseobjekt inom samma segment men på andra orter. Andra väljer att basera 
värdet på jämförelseobjekt som ligger inom kommunen men istället utgörs dessa 
jämförelseobjekt av ett helt annat segment.  
 
Det förekommer flera värderingsutlåtanden där jämförelsematerialet utgörs av 
fastigheter med andra ändamål än värderingsobjektets. Detta är framförallt 
förekommande vid värdering av olika typer av biståndsbedömda boenden, som 
använder jämförelseobjekt i form av hyresrätter och bostadsrätter, vilket kan anses 
godtagbart eftersom de flesta formerna av biståndsbedömda boenden är mycket lika 
vanliga bostäder. 
 
När värderaren använder jämförelseobjekt med andra ändamål än värderingsobjektet 
blir det möjligt för kommunen att basera värdet utifrån marknaden inom orten. När 
värdet baseras på likartade försäljningar krävs, i nästan alla analyserade fall, 
jämförelseobjekt från andra kommuner. Visserligen kan man anta att värderarna 
kompenserar dessa avvikelser genom att använda fler jämförelseobjekt med längre 
tidsspann, men problematiken kvarstår kring hur avvikande egenskaper och lägen ändå 
riskerar att snedvrida marknadsvärdet. Ett längre tidsspann medför inte enbart en ökad 
risk för ett felaktigt resultat på grund av förändrade pristrender, utan blir även särskilt 
avgörande att beakta inom ett segment som samhällsfastigheter, där marknaden 
förändrats mycket under de senaste åren. 
 
Det analyserade materialet visar att det finns flera utmaningar i att uppfylla samband 
nummer två. Det finns inte tillräckligt många jämförelseobjekt som uppfyller kravet 
om både likartade egenskaper och som är belägna inom samma ort. Vad som anses 
påverka värdet mest när det kommer till jämförelsematerialets läge eller egenskaper är 
svårt att bedöma och skiljer sig från fall till fall. Å ena sidan påverkar läget dels 
hyresnivån kopplat till hyrespåverkande ersättning men även vilken betalningsvilja 
som finns på orten. Å andra sidan kan fastighetens egenskaper anses vara så pass 
värdepåverkande att det blir problematiskt att exempelvis fastställa värdet på mark där 
en skola ska utvecklas utifrån värdet på byggrätter för kommersiella lokaler på orten.   
 
8.3.2 Rundgång av jämförelseobjekt  
En djupare analys av fyra värderingsobjekt, som värderats enligt ortsprismetoden för 
mark för utveckling av förskola och skola, har visat att det finns en viss rundgång bland 
jämförelseobjekten. Med rundgång menas att jämförelseobjekt återkommer i andra 
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värderingsutlåtanden som analyserats i studien. Vid analys av de fyra 
värderingsobjekten uppmärksammas att närmare hälften av jämförelseobjekten 
återfinns i minst ett av de andra fyra värderingsunderlagen. Att värderingsobjekten av 
en slump är lokaliserade inom samma del av Sverige samt med värdetidpunkter mellan 
2015–2017 har tagits hänsyn till vid analysen. Rundgången i sig behöver heller inte 
vara negativ utan kan anses normalt i en begränsad marknad, speciellt då objekten 
ligger inom samma del av Sverige och är värderade inom en period på tre år.  
 
Det bör ändå uppmärksammas att det, på grund av de skiljaktiga strategierna 
kommunerna emellan, finns en risk att rundgången leder till ett jämförelsematerial som 
inte representerar marknaden, utan enbart ger ett slags medelvärde baserat av olika 
strategier. Värderingsobjektets värde kan i slutändan helt baseras på andra kommuners 
uppskattning eller överenskommelser och på grund av rundgången kan detta ge en 
förvrängd bild av hur marknaden egentligen hade valt att värdera marken.  
 
Det opålitliga med jämförelseobjekt som ger en missvisande bild av marknaden är alltså 
att de på grund av risken för rundgång med stor sannolikhet kan användas i flera 
värderingsutlåtanden. Till följd av detta ökar risken att ett jämförelseobjekt med ett 
felbedömt värde används i ett annat utlåtande, vilket skapar en ond spiral när 
värderingsobjektet återkommer i framtida värderingsutlåtanden.  
 
8.4 Hyrespåverkande ersättning  

I studiens empiri är hänsyn till hyrespåverkande ersättning, som skolpeng, mycket 
ovanlig, både vid intern och extern värdering. Detta trots att ersättningens storlek är 
väsentlig för vilken hyresnivå investeraren kan räkna med och således investerarens 
betalningsförmåga för marken, vilket i sin tur påverkar marknadsvärdet. I de två 
kommuner som uttryckt vikten av ersättningens storlek har kommunerna tillämpat 
intern värdering baserad på kommunens egna kunskaper. Ingen av de två kommuner 
som uttryckt vikten av skolpeng har använt sig av ortsprismetoden. 
 
Majoriteten av de kommuner som bygger värderingsutlåtanden på ortsprismetoden har 
använt jämförelseobjekt i andra kommuner och därmed en annan skolpeng. Huruvida 
ersättningens varierande storlek påverkar värderingsobjektets bedömda värde markant 
förblir osagt men precis som Stockholm stad inte vill tillämpa sin skolpeng på en 
Stockholmselev som studerar i Sundbyberg, kan det ifrågasättas om värdet på marken, 
som påverkas av ersättningens storlek, direkt bör överföras till en annan kommun? 
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9 Slutsats 

Arbetets sista kapitel syftar till att sammanfatta författarnas egna tankar och 
observationer. Kapitlet avslutas med arbetets felkällor, samt presenterar förslag på 
vidare studier inom ämnet.  

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur svenska kommuner går tillväga 
för att fastställa ett marknadsmässigt värde på mark som upplåts för utveckling av 
samhällsfastigheter. Studien har visat att det inte finns något gemensamt 
tillvägagångssätt bland kommunerna, trots en tydlig vägledning från EU-
kommissionen. Bland kommunerna finns en stor variation i både kunskap och metoder 
som leder till att en del av analyserade observationers givna värden inte kan anses 
motsvara objektets reella marknadsvärde. Likaså har kommunerna en egen uppfattning 
om hur EU-kommissionens vägledning ska tolkas. Detta skapar en problematik vid 
värdering av mark för utveckling av samhällsfastigheter och framförallt vid applicering 
av den annars så omtyckta och vedertagna ortsprismetoden.  

Försäljningen av mark för utveckling av samhällsfastigheter är en begränsad marknad 
och även om problematiken med en begränsad marknad är svår att undvika, ger den 
upphov till diskussion. Redan i ett initialt skede innebär den begränsade marknaden 
svårigheter vid applicering av ortsprismetoden. Studiens analys visar vikten av att 
hänsyn tas till två kritiska samband för att ortsprismetoden ska kunna garantera ett 
rimligt marknadsvärde. Ortsprismetoden är svår att tillämpa i en begränsad marknad. 
Trots det är metoden, enligt studiens resultat, mycket vanlig och den begränsade 
marknaden  resulterar i att majoriteten av kommunerna tvingas gå utanför 
kommungränsen och/eller segmentet för att hitta jämförelseobjekt. Appliceringen av 
ortsprismetoden ökar risken att värderingsobjektet inte ges ett marknadsmässigt värde. 

Risken att jämförelsematerialet inte speglar värderingsobjektet kan minimeras genom 
att öka transparensen mellan kommunerna. En transparent marknad bör innebära en 
mer effektiv marknad där priset speglar all information om objektet vilket i sin tur torde 
underlätta vid val av jämförelsematerial. I en effektiv marknad kan kommunerna och 
de externa värderarna enkelt ta hänsyn till, och rensa bort, icke-representativa 
jämförelseobjekt. Dessutom försvinner problematiken med jämförelseobjekt vars pris 
fastställts på okända grunder eller i anbudstävlingar där priset inte är den enda 
avgörande faktorn, när kommunerna delar med sig av material kopplat till 
prissättningen av marken. Likaså förväntas en ökad transparens minska risken för att 
icke-marknadsmässiga värden uppkommer från första början. 

Författarna rekommenderar kommunerna att samla ihop sitt eget ortsprismaterial i form 
av inkomna anbud och externa värderingar, samt andra handlingar som är relevanta vid 
framtagandet av marknadsvärden. Genom att dela med sig av materialet till 
grannkommuner får alla kommuner en bättre grund att stå på och dessutom blir det 
möjligt för kommunerna att fortsätta gå utanför kommungränsen vid ortsprisvärdering. 
Ett förslag är att regelbunden kontakt hålls kommunerna emellan för att säkerställa att 
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den uppfattning respektive kommun har gällande ortsprismaterialet är korrekt. Detta 
möjliggör att även små kommuner med få försäljningar kan få ett heltäckande underlag 
med jämförelseobjekt där markpriset baseras på både konkurrensutsatta anbud och 
externa värderingar.  

När en kommun använder ortsprismetoden med ett jämförelsematerial från andra 
kommuner tas dock sällan hänsyn till den skattefinansierade verksamhetens 
ersättningsnivå. Ersättning, i form av skolpeng eller liknande, är en faktor som påverkar 
hur investerares, oavsett kommunala eller privata, framtida intäkter kommer se ut. Då 
storleken på skolpengen påverkar förväntade intäkter påverkas indirekt även värdet på 
marken. Skolpengen bör således vara en faktor värd att uppmärksamma vid värdering 
av mark för utveckling av skola och förskola. Precis som SKR rekommenderar en 
försiktighet vid jämförelse av skolpeng mellan olika kommuner, vill författarna påpeka 
skillnaden och uppmärksamma vikten av försiktighet vid jämförelse av skolpengen och 
vidare markpriser mellan olika kommuner.  

Ett annat problem belyst i studien är den relativa stora risken för rundgång bland 
jämförelseobjekt som används vid ortsprisvärdering, vilket är en följd av de begränsade 
antalet försäljningar. Författarna ser rundgången som en potentiell risk och något som 
kommunerna och värderare bör ha i åtanke vid användandet av ortsprismetoden. 
Framförallt bör värderaren vara medvetna om risken att ett dåligt jämförelseobjekt med 
stor sannolikhet återkommer i flera underlag och därför också kan påverka, inte bara 
ett utan flera, värdeutlåtanden negativt.  

Till följd av tidigare presenterad problematik görs bedömningen att ortsprismetoden 
sett till dagens förutsättningar bör kompletteras med en annan värderingsmetod för 
bästa resultat. Det viktigaste är att respektive metod i kombinationen baseras på 
trovärdiga, faktabaserade och marknadsmässiga värden för att minimera risken att ett 
snedvridet värdeutlåtande uppstår. Kombinationen blir en säker metod där respektive 
värdeutlåtande kan vägas mot, och stärka, den andra. Metoden möjliggör att fler objekt-
specifika egenskaper såsom hyresnivå blir lättare att ta hänsyn till. En kombination av 
ortsprismetoden och exploateringskalkylen kan därför anses vara en fördelaktig 
värderingsmetod för värdering av fastigheter med en begränsad marknad då risken 
minskar att felaktiga fakta snedvrider resultatet. Om värderaren trots allt väljer att 
endast använda ortsprismetoden kräver valet av jämförelseobjekt mycket starka och 
välgrundade argument för att minimera risken att de två kritiska sambanden för 
metoden frångås. Resultatet kan aldrig bli bättre än den indata som använts, varför det 
viktigaste vid fastighetsvärdering är att välja metod utifrån kvaliteten på indata. 

Avslutningsvis vill författarna uppmuntra kommunerna att i större omfattning överväga 
en anbudstävling vid försäljning av mark för utveckling av samhällsfastigheter. En 
villkorslös och öppen anbudstävling följer EU-kommissionens vägledning och 
minimerar risken för statligt stöd. Förutsatt en fortsatt efterfrågan och intresse för 
utveckling av samhällsfastigheter tror författarna att antalet anbudsgivare kommer 
fortsätta öka vilket innebär att ett öppet anbudsförfarande bör anses ge det mest 
marknadsmässiga värdet på marken.   
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9.1 Felkällor 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen uppgår till cirka 52 %, vilket är godtagbart 
men kan bedömas något lågt. Därtill upptäcks, vid analys av resultatet för enkäten, att 
vissa kommuner missuppfattat ett par frågor. Dessa kommuner kontaktas för ett 
förtydligande men det går inte att utesluta att fler kommuner kan ha missuppfattat 
frågorna och därför besvarat enkäten felaktigt. För att minimera risken att frågorna 
uppfattades och besvarades felaktigt hade enkätundersökningen kunnat skickats ut i en 
testversion till valda kommuner innan den skickades till samtliga. Analys av resultatet 
bör därför ske med beaktning mot det begränsade underlaget. 
 
Studien av Sveriges 50 största kommuner, sett till folkmängd, bygger på insamlad och 
under studien tillgänglig, data. När material inte kunnat inhämtats från kommunernas 
hemsidor kontaktades kommunala tjänstemän, som besvarade frågorna utifrån deras 
förmåga och kunskap. Det finns således en risk att det existerar ytterligare material från 
Sveriges 50 största kommuner som inte delgetts studien. Risken baseras på att det inte 
går att bortse från att tjänstemän på kommunen själva påverkar vilket material som 
delges. Likaså kan det antas att de kommunala tjänstemän som besvarar 
enkätundersökningen kan påverka utfallets kvalitet. 
 
Vid insamling av data upptäcks att kontaktade kommunala tjänstemän ser olika på vad 
som är och inte är en allmän handling. Ett par kommuner har inte delgivit det material 
som efterfrågats då de ansåg att materialet, enligt kommunerna i fråga, inte var att 
klassa som allmänna handlingar.   
 
Covid-19-pandemin som råder under våren 2021 har till viss del försvårat 
materialinhämtningen. Arbetet har begränsats i den mån att vissa avtal och 
värderingsutlåtanden enbart existerat i fysiska bilagor som inte kunnat inhämtats. 
 
9.2 Förslag till vidare studier 

Examensarbetet konstaterar att kommunernas tillvägagångssätt vid värdering av mark 
är många och att flera kommuner frångår EU-kommissionens vägledning om hur 
kommunal mark ska värderas. Ett intressant ämne för fortsatt studie är att utreda hur 
och varför kommunerna väljer att frångå, eller inte frångå, en tydlig vägledning.  
 
Författarna ser ett intresse i att utreda om ett värde kan anses marknadsmässigt när en 
aktör är redo att betala en mycket större summa för marken än den som kan lägga den 
näst högsta summan i en budgivning. Ett exempel kan vara att utreda anbudssummor i 
anbudstävlingar, där aktören som vunnit tävlingen lagt ett betydligt högre anbud än den 
som kom på andra plats i tävlingen.  
 
Vidare kan det vara intressant att undersöka om en tydligare och strängare lagstiftning 
om hur värdering av kommunal mark ska gå till kan bidra till att marken säljs till ett 
marknadsmässigt värde. 
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