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Råmarksvärdet i delar av Västsverige 
Rickard Dahl, Linda Johansson, Niklas Martinsson 

Sammanfattning 

Med vårt arbete vill vi få fram ett råmarksvärde i några utvalda kommuner i 
Västsverige. De områden som kommer ifråga när det gäller våran råmarksvärdering i 
Västsverige är följande utvalda kommuner: Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lysekil, 
Munkedal, Strömstad och Uddevalla längst med kustbandet. För att få in information 
inåt landet valde vi att följa riksväg 45, berörda kommuner: Ale, Lilla Edet, Trollhättan 
och Vänersborg.  

Råmark är ett markområde som inte berörs av en detaljplan men som ändå har en 
förväntning om framtida exploatering eller bebyggelse. Beroende på när i framtiden den 
förväntade ändringen av markanvändningen ligger så blir förväntningsvärdet olika högt. 

Fram till 1960-talet präglades kommunernas förvärvspolitik av att mark förvärvades för 
ett relativt nära förestående exploateringsbehov. Under 1960-talet blev situationen 
emellertid annorlunda, det ansågs föreligga ett stort markbehov för ett kraftigt ökande 
bostadsbyggande. Staten gick in och rekommenderade kommunerna att bygga upp 10-
åriga markreserver och införde i detta syfte statliga markförvärvslån för kommunerna. 
Detta har resulterat i att ett flertal av kommunerna idag har stora markreserver. 

Vi baserar våran värdering på ett ortsprismaterial och intervjuer med berörda kommuner 
och exploatörer, och en marknadsanalys där vi tagit med faktorer så som arbetslöshet, 
närhet till hav, kommunikationer, fastighetspriser, befolkningsökning, närhet till 
storstad och politisk styrning. 

Vi beskriver hur man bearbetar ortsprismaterialet för att få ett så tillförlitligt resultat 
som möjligt. Information ifrån intervjuer med berörda kommuner och markexploatörer 
(byggbolag/byggherrar) har bearbetats och en sammanställning av insamlat material har 
gjorts. Utifrån denna information har en analys gjorts av det råmarksvärde som gäller i 
respektive område.  

De slutsatser vi vill komma fram till är: 

Hur råmarksvärdet skiljer sig mellan kommunerna. 

Hur påverkar det geografiska läget råmarksvärdet.  

Utgivare: 

 

Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för teknik, matematik och 
datavetenskap, Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99  Web: www.htu.se 

Examinator: Peter Brynte 
Handledare: Marianne Carlbring, Svefa AB   

Språk: Svenska 
Nivå: Fördjupningsnivå C Poäng: 10 
Rapportnr: 2004:LA07 Datum: 2005-06-29 
Nyckelord: Fastighetsvärdering, råmark, exploatering, värdering och markköp. 
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The value of unexplored land in parts of Västsverige 
Rickard Dahl, Linda Johansson, Niklas Martinsson 

Summary 

With our thesis we want to bring forward value of unexplored land in a number of 
Municipalities that we have chosen in Västsverige. The areas that we have looked at are 
the following municipalities: Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lysekil, Munkedal, 
Strömstad and Uddevalla, all coastal municipalities. We followed road nr 45 to choose 
more inland municipalities. The municipalities we did choose were Ale, Lilla Edet 
Trollhättan and Vänersborg. 

Unexplored is ground that has not been included in a development plan but is expected 
to be built on or explored in the future. Depending on when and for what purpose the 
ground is expected to be explored or used, it has an expected value. This value varies 
with the time expected to elapse before the ground will be explored. 

Until the 1960s the politics in the municipalities were that all land acquired was 
acquired to be explored in the near future. During the 1960s the situation changed, the 
belief was that there was a great need of land for the purpose of building houses for 
living. The government recommended the municipalities to build up a ten year reserve 
of land and introduced a loan to the municipalities in hope that it would stimulate them 
to make these acquisitions. This resulted in that many of the municipalities today have 
large reserves of land.  

Our basis of valuation comes from interviews with municipalities and developers and 
information on land purchases and a market analysis in which we have included 
variables such as unemployment, distance to ocean, real-estate pricing, population 
growth, communications, distance to city and political ruling.  

We describe how the price of local-ground has been processed in order to get a result as 
precise as possible. Information from interviews with the municipalities involved and 
the land-developers and the contractors has been adapted and a conclusion of the 
gathered material has been done. With this information in mind an analysis has been 
done of the value of unexplored land in each area. 

The conclusions that we have reached is: 

How the value of unexplored land varies between the different municipalities. 

How do the geographic effect the price of unexplored land. 
Publisher: 
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Förord 
Vi vill tacka alla som har gjort vårt arbete möjligt med hjälp av deltagande i våra 
intervjuer. Vi vill även rikta ett stort tack till berörda personer som hjälpt oss att ta fram 
det grundmaterial som har gjort det möjligt för oss att kunna göra en rättvis bedömning 
av råmarksvärdet. De berörda personer, kommuner och exploatörer som har givit oss 
den information som har varit oumbärligt för vårt arbete är följande; 

 

Personal på Svefa AB (Vänersborg). 

 

Berörda kommuner. 

 

Byggexploatörer. 

 

Samt berörd personal på HTU, Trollhättan. 
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Nomenklatur 
Avstyckning = Avstyckning innebär att ett visst område, en styckningslott, skiljs av 
från en fastighet (stamfastigheten) för att bilda en egen, ny fastighet. Anledningen kan 
t.ex. vara att någon köpt en del av en fastighet. Lotten ges en sådan storlek och 
utformning att den blir lämplig för sitt ändamål, t.ex. för bostad. Det är också viktigt att 
lotten kan få utfartsväg och att vatten- och avloppsfrågan kan lösas. 

[22] 

Detaljplan = Plan genom vilken kommunen, (efter prövning av vad som är lämpligt) 
styr hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas. En 
detaljplan skall upprättas främst vid större förändringar i markanvändningen. 

Exploateringsavtal = Ett avtal mellan en kommun och en exploatör. Avtalet styr 
bebyggande av mark. 

Fastighetsreglering = Fastighetsreglering innebär att mark överförs från en fastighet 
till en annan. Även samfälligheter och servitut kan bildas, ändras eller upphävas genom 
fastighetsreglering.     

[22] 

Fastighets taxeringskoder = Alla fastigheter i Sverige är indelade i olika klasser, som 
har olika taxeringskoder. Några vanliga taxeringskoder är Taxeringskod 210 
(Fritidsfastigheter ämnade för en till två familjer) Taxeringskod 220 (Fastigheter 
ämnande för helårsboende för en till två familjer) Taxeringskod 110,120 (obebyggd och 
bebyggd lantbruksfastighet), Taxeringskod 250, 350,450, (obebyggd mark) 

Jungfrulig mark = område som ej har exploaterats dvs. åker eller skogsmark i större 
sammanhängande arealer. 

Lösöre = Lös egendom utom pengar och värdepapper o.d.; sammanfattande benämning 
för möbler, husgeråd, transportmedel etc. 

Markförvärvslån = Lån som låg med en garanterad ränta som trappades upp årligen. 
Staten betalade ut mellanskillnaden mellan marknadsränta och den garanterade räntan. 
Och statens kostnader skenade. Därför togs systemet bort.  
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Markvärde = Markvärde används inom fastighetstaxeringen och betecknar då värdet 
på den mark som ingår i fastighet med småhus, hyreshus eller industri. 

Optionsavtal = Ett villkorat avtal med ett fastställt pris där som gäller under en viss 
tidsperiod där vissa villkor skall uppfyllas. Tex. Vi köper din mark för 20 kr/kvm om 
det blir detaljplan på marken inom 5 år.  

Orena köp = Försäljningar som inte har skett på den öppna marknaden under normala 
förhållanden t.ex. försäljning inom familjen till ej marknadsmässiga priser. 

Ortsprismetod = En metod för bedömning av marknadsvärde, utifrån jämförelser av 
liknande värderingsobjekt. 

Rena köp = Försäljning av en fastighet under normala förhållanden på en fri och öppen 
allmän marknad. 

Råmark = Definition av mark som inte berörs av en detaljplan men som ändå har en 
förväntning om framtida exploatering eller bebyggelse.  

Råtomtmark = I samband med att en detaljplan antas blir den rättsligt bindande, och då 
övergår råmark till råtomtmark med medföljande värdeökning. (När anslutningsavgifter 
för väg och VA mm. är betalda övergår råtomtmarken till tomtmark.) 

Upplåtelseform = Förekommande upplåtelseformer är hyresrätt, bostadsrätt, 

äganderätt, servitutsrätt, nyttjanderätt och tomträtt, vilket medför olika rättigheter och 

skyldigheter. 

Värdetidpunkt = Är den tidpunkt som en värdering är satt till.  
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1 Inledning 
På uppdrag av Svefa AB har vi utfört en analys av råmarksvärdet i Västsverige, området 
är avgränsat av Kungsbacka i söder och Strömstad i norr.  

Den huvudsakliga uppgiften med en värdering av råmark, är att få fram ett 
marknadsvärde. En analys av marknaden ger ett marknadsvärde på råmark som endast 
gäller för värdetidpunkten. Att få fram ett riktigt värde på den mark som kommer i 
fråga, kan liknas med en spekulation på fastighetsmarknaden eftersom 
fastighetsvärderingen endast är riktig i värderingsögonblicket och kan förändras 
beroende på antal spekulanter, konjektursvängningar mm. 

1.1 Bakgrund 

Det finns idag inget bra tillförlitligt material att använda för att skapa sig en samlad bild 
av råmarksvärden i Västsverige. Det är svårt att få fram material om råmarksköp , 
eftersom en del är gjorda med fastighetsreglering* och andra är orena köp där det finns 
andra kostnader gömda t.ex. för plankorsning, lösöre m.m. Rena köp som är gjorda kan 
vara svåra att få fram bl.a. för att taxeringskoden  är fel.  

I Strömstads kommun är det stor påverkan från den norska sidan, och det är många 
norska investerare som gör markinköp utmed kustbandet. Runt Göteborg syns tendenser 
på ett intresse att flytta ifrån innerstan ut mot närliggande kommuner. Det är främst 
kommuner med bra kommunikationsmöjligheter in till Göteborg som är intressanta. Det 
ger ett visst förväntningsvärde. 

Svefa AB har givit oss i uppdrag att göra en analys av råmarksvärden  i Västsverige. 
Det har även uppstått ett intresse under pågående arbete ifrån de personer som vi varit i 
kontakt med, man kan säga att det kan ha uppstått ett visst förväntningsvärde på 
arbetet. 

1.2 Syfte och mål 

Vårt syfte med arbetet är att kunna analysera råmarksvärdet i berörda kommuner och se 
om det finns några specifika faktorer i det material som väger mer än andra 
värdemässigt. Det kan t.ex. vara närhet till större stad, arbetstillfällen, 
pendlingsmöjligheter m.m. 

                                                

  

* Se nomenklaturen  
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1.3 Berörda områden 

De områden som kommer ifråga när det gäller vår råmarksvärdering i Västsverige är 
följande utvalda kommuner: Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lysekil, Munkedal, 
Stenungsund, Strömstad och Uddevalla längst med kustbandet. För att få in information 
inåt landet så valde vi att följa riksväg 45, berörda kommuner: Ale, Lilla Edet, 
Trollhättan och Vänersborg. 

2 Förutsättningar 

2.1 Historia 

2.1.1 60-70-talet 

Efterkrigstiden var för svensk byggindustri expansiv och fram till 1960-talet präglades 
kommunernas förvärvspolitik av att mark förvärvades för ett relativt nära förestående 
exploateringsbehov. Under 1960-talet blev situationen emellertid annorlunda, det ansågs 
föreligga ett stort markbehov för ett kraftigt ökande bostadsbyggande. I slutet av 1960-
talet kom miljonprogrammet med i stort sett obegränsad tro på framtiden och stora 
bostadsområden. Staten gick in och rekommenderade kommunerna att bygga upp 10-
åriga markreserver och införde i detta syfte statliga markförvärvslån

 

för kommunerna. 
Även den unika försäljningsviljan från fastighetsägarna, som införseln av 
realisationsvinstbestämmelserna 1967/68 utlöste, (dvs. att om fastighetsägarna sålde 
sina fastigheter innan bestämmelserna infördes så undkom de realisationsvinst detta 
medförde att även de fastighetsägare som varit något ointresserade av att sälja sina 
fastigheter nu blev mycket medgörliga för att slippa vinstbeskattning) medverkade till 
att kommunerna kunde anskaffa mycket mark. 

Synen på markreserver förändrades i mitten på 1970-talet då staten rekommenderade att 
förvärv skulle ske för ett kortare tidsperspektiv eftersom behovet av markreserver hade 
minskat för kommunerna. Då hade redan mycket omfattande förvärv genomförts. Detta 
resulterade i att de flesta kommunerna köpte råmark som än idag finns i deras ägo.[3] 

2.1.2 Byggkrisen 

Byggmarknaden var positiv fram till 1973 då oljekrisen kom vilket innebar höjda 
driftskostnader som i sin tur resulterade i att marknadspriserna omedelbart sjönk. Det 
nya energitänkandet medförde att förbättringar på det redan befintliga 
fastighetsbeståndet i form av tilläggsisolering, 3-glasfönster och värmepumpar utfördes. 
Efter oljekrisen tog marknaden ny fart och marknadspriserna ökade fram till 1981. Då 
de statliga markförvärvslånen avskaffades. 

                                                

 

 se nomenklaturen 
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1980 fick vi en ny oljekris i Sverige och pga. denna kan man säga att fastighetspriserna i 
princip helt stod stilla fram till 1986. I Sverige var inflationen relativt hög, (10 procent), 
detta medförde att fastigheternas reella värde minskade under dessa år. Även det faktum 
att de statliga markförvärvslånen avskaffades 1981 påverkade marknaden negativt. I 
augusti 1986 kunde man se prisökningar på villor och grupphus. Under två år därefter 
ökade priserna så kraftigt att fastigheternas reella marknadsvärden 1988-89 motsvarade 
värdena 1980. [4,5]  

En ekonomisk kris uppstod i Sverige i början på 90-talet. Denna kris orsakades till stor 
del av fastighetsbranschens uppgång och fall. I mitten 80-talet när utlåningstaken 
avskaffades ville bankerna öka utlåningen och började då belåna främst 
kontorsfastigheter. Man ökade då utlåningsvolymen med 50 procent. Även utlåning till 
finansbolag med säkerhet i dessas aktier var lätta att få. 

Under slutet av 1980-talet bidrog en hög tillväxt, låg realränta, goda kreditmöjligheter, 
höga subventioner och skattesystemet till omfattande nybyggnation. Till följd av detta 
ökade priserna snabbt på såväl bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter. 

Omkring år 1990 började dessa faktorer förändras och en kris uppstod på 
fastighetsmarknaden. I Stockholm steg priserna på kontorsfastigheter med 790 procent 
mellan 1980 och 1990 medan prisstegringarna i Europa var 290 procent. Under samma 
period steg fastighetspriserna två och en halv gång snabbare än hyrorna. I Europa var 
det endast en 20 procent ökning. Fastighetspriserna i Sverige fortsatte att stiga även 
1990 trots att hyrorna då hade börjat sjunka. 

När prisstegringen till följd av uteblivna hyreshöjningar inte blev av räckte inte 
reavinsterna från fastighetsförsäljningar till för att betala räntorna på fastighetslån. 
Långivarna började då få svårigheter. En del finansbolaget gick i konkurs vilket 
drabbade bankerna hårt eftersom dom som säkerhet haft aktier i bolagen. Bankerna 
minskade då långivningen ännu mera. Det drabbade även vanliga företag som inte 
kunde få normala rörelsekrediter. Konkurserna började öka och då drog bankerna in 
krediterna från företag vars kunder gått i konkurs. Följden blev att tiotusentals företag 
gick i konkurs. 

När arbetslösheten sedan ökade började svenska folket spara som aldrig förr. I stället för 
att få hjälp av en ökad privat konsumtion drabbades företagen på hemmamarknaden av 
minskad efterfrågan. Arbetslösheten ökade ännu mer.[6] 

2.2 Översiktsplan 

Kommunerna är skyldiga att ha en aktuell översiktsplan. Den skall vara grundläggande 
och vägledande för hur kommunens mark- och vattenområden skall användas 



Råmarksvärdet i delar av Västra Sverige  

 

4

 
Syftet med en översiktsplan är dels att utgöra ett politiskt program för viktiga 
utvecklingsfrågor på lång sikt, dels att vara underlag vid detaljplanering och vid 
prövning av ärenden enligt olika lagar.  

Den skall redovisa allmänna - och särskilda intressen som t.ex. riksintressen enligt 
naturresurslagen. Även miljö- och riskfaktorer skall beaktas vid beslut om mark- och 
vattenanvändning. 

Prövning av planen skall göras av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod 
för att hålla planen aktuell. 

Innan kommunen kan anta en översiktsplan skall man samråda med kommuninvånare, 
fastighetsägare, intresseföreningar, länsstyrelsen och andra kommuner. Därefter ställs 
planen ut offentligt under minst två månader. Sedan kan planen antas av 
kommunfullmäktige. 

2.3 Detaljplan 

Detaljplan skall upprättas: 

 

Vid ny sammanhållen bebyggelse som kräver gemensamma anordningar t.ex. 
vägar. 

 

Vid ny enstaka byggnad som har en betydande inverkan på omgivningen eller 
skall förläggas på ett område men högt bebyggelsetryck. 

 

Om det skall ske en större förändring av markanvändningen eller om befintlig 
bebyggelse skall bevaras och en reglering behöver göras. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter det att hänsyn har tagits till olika 
intressenter och allmänheten har fått yttra sig. Detaljplanen visar hur mark får användas 
och vilka byggnader eller anläggningar som är tillåtna i området. Exempel på vad som 
kan regleras i en detaljplan är, byggnaders placering, storlek och höjd. Vad byggnader 
skall användas till, bostad, kontor och handel. Man kan även "q-märka" särskilt 
värdefulla byggnader och bestämma att de inte får rivas eller förvanskas.  

Genomförandetiden för en detaljplan är mellan 5 och 15 år och skall framgå i planen. 
Under genomförandetiden har ägaren rätt att använda fastigheten så som anges i planen. 

Byggnadsnämnden måste följa detaljplanen och får inte medge lov till användning av en 
fastighet i strid mot planen. Mindre avvikelser kan dock tillåtas, om de är förenliga med 
planens syfte.[1, 7, 8] 

2.4 Expropriation 

Expropriation är ett verktyg som kan användas för att tvångsmässigt ta fastigheter i 
anspråk med äganderätt, nyttjanderätt eller servitut. De som kan använda sig av detta är 
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staten eller kommunen, men under vissa förutsättningar kan t.ex. ett enskilt företag, en 
församling eller en förening använda sig av expropriation. 

I början av 1970-talet ändrade man expropriationsreglerna i syfte att öka kommunens 
möjligheter att förvärva mark och därmed styra utvecklingen inom orten. De nya 
reglerna, som tillkom under visst politiskt motstånd, gav kommunerna rätt att 
expropriera mark även för framtida bebyggelse. Samtidigt begränsade man rätten till 
ersättning. Den som t.ex. tvingas avstå jordbruksmark får inte längre ersättning för de 
värdeökningar som uppstått genom förväntningar att där skall tillåtas stor bebyggelse. 
Tanken var bl.a. att man på så vis skulle kunna hålla markpriserna nere och dämpa 
stegringen av hyrorna.[7] 

Expropriation får göras för: 

 

Tätbebyggelse 

 

Kommunikationsändamål 

 

Elektrisk kraft, värme, vatten och avlopp mm. 

 

Näringsverksamhet 

 

Skydds  och säkerhetsområden 

 

Försvarsändamål 

 

Ändringar av riksgränsen 

 

Då grov vanvård av en fastighet föreligger 

 

Allmän fiskevård 

 

Bevarande av historisk eller kulturhistorisk bebyggelse eller fast fornlämning 

 

Nationalpark, naturreservat och naturminne 

 

Idrotts - eller friluftsliv 

 

Värdestegringsexpropriation 

Expropriationstillstånd skall icke meddelas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på 
annat sätt eller olägenheterna av expropriationen från allmän och enskild synpunkt 
överväger de fördelar som kan vinnas genom den enligt 2 kap 12 § ExL. En 
expropriation får heller inte vara mer omfattande än nödvändigt. Dessutom skall den 
exproprierande förhandla med säljaren om ett frivilligt förvärv innan expropriation söks. 
Enligt huvudregeln är det regeringen som avgör om expropriation skall tillåtas.[2] 

2.5 Förköpslagen  

Kommunen har rätt att gå in som köpare i en pågående fastighetsförsäljning för att t.ex. 
säkra behovet av mark och skydd av områden för natur-, kultur- och friluftsliv detta 
enligt förköpslagen (SFS 1967:868). Förköpslagen ger kommuner rätt att köpa 
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fastigheter som försäljs om någon av punkterna i förköpslagen 1 § (se nedan) uppfylls. 
Undantaget de fastigheter med taxeringskod 210 och 220 som är mindre än 3000 kvm. 
När kommunen utnyttjar förköpsrätten inträder kommunen i den tänkte köparens ställe 
och övertar alla skyldigheter och rättigheter.  

Kommunen kan utöva sin förköpsrätt när följande situationer råder: 

1. Fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för      
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. 

2. Fast egendom som behöver rustas upp eller som behöver byggas om för att 
tillgodose bostadsförsörjningen eller något ändamål som anknyter till den. 

3. Fast egendom som behövs för att tillgodose ett väsentligt behov av mark eller 
anläggning för idrott eller friluftsliv. 

4. Fast egendom med byggnad som bör bevaras därför att den är värdefull från 
kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt. 

5. Fast egendom som är bebyggd med hus som behöver användas som bostad för 
permanent bruk och som är belägen inom ett område där det råder en avsevärd 
efterfrågan på fritidsbostäder. [1, 7] 

3 Ekonomiska aspekter 
Det är många som berörs av en markexploatering, kommunen, byggherrar, myndigheter, 
fastighetsägare m.m. Det finns ny bebyggelse som kan tillgodogöras av fastighetsägare 
och hyresgäster. Det kan även uppstå en viss påverkan på närområdet, det kan bli 
ändrade förutsättningar t.ex. på grund av ändrade kommunikationsmöjligheter, service 
m.m.  Kommunerna påverkas i och med att det blir ett större område som skall skötas 
när det gäller: va-anläggningar, vägnät, social service och utbyggnader av skolor och 
daghem etc. Men under själva exploateringen är det exploatörerna som är påverkade ex 
byggföretag, konsulter, kommunen, markägare m.m. De berörs ekonomiskt av de 
kostnader och intäkter som påverkar det exploaterade området. 

Det finns en del olika ekonomiska aspekter när det gäller markexploateringen, den 
grundläggande förutsättningen är att väga kostnader mot intäkter. Dessa kan delas in i 
ändrad markanvändning och områdespåverkande faktorer.  

Ändrad markanvändning, som t.ex. ger en förlust på grund av att den pågående 
markanvändningen går förlorad (t.ex. bonden mister inkomsten från sitt jordbruk 
eftersom han i framtiden inte kan bruka sin mark). Det kan även uppkomma inkomster i 
form av värdeökning på marken pga. den förändrade markanvändningen. (t.ex. 
jordbruksmark övergår till exploateringsbar mark med flertalet byggrätter) 

Omgivningspåverkande faktorer kan innebära intäkter och kostnader så som att nya 
anläggningar ger ett bättre välbefinnande hos den enskilde personen, utbyggnad av 



Råmarksvärdet i delar av Västra Sverige  

 

7

 
kommersiell och offentlig service kan skapas. Men det kan även skapa trängsel och 
köbildningar med förtätningar av olika områden. 

Det är av stor vikt för kommun och byggherrar att förvärva ett exploateringsområde i 
rätt skede eftersom kostnaderna blir olika höga.[1]  

För att få fram det rätta skedet måste kostnaderna för markinnehavet till dess att den får 
exploateras jämföras med förväntningsvärdena i de olika skedena.  

1 Kostnader för 
markförvärv i A och räntor 
på satsat kapital fram till 
dess marken kan 
exploateras.  

2 Förväntningsvärdet på 
marken fram till dess den 
kan exploateras. 

3 Kostnader för 
markförvärv i B och räntor 
på satsat kapital fram till 
dess marken kan 
exploateras. 

Köp av mark vid punkt A 
och C ger samma kostnader 
men vid C har man 
kapitalet bundet en kortare 
tid. Lägre kostnader för 
markförvärvet är vid punkt 
B. 

Ex. A köper marken långt före förväntad exploatering och betalar jordbruksmarkspris, 
han får ligga ute med investeringskapitalet under lång tid, vilket ger höga 
räntekostnader.  

B köper marken med endast minimala förväntningsvärden och slipper ligga ute med 
investeringskapitalet lika länge som A och undgår det höga förväntningsvärdet som C 
betalar. 

C köper marken med höga förväntningsvärden och undviker att ligga ute med 
investeringskapitalet. 

Det rätta läget kan vara olika i olika fall. Efter utpekande i översiktsplanen så är risken 
mindre för felplanering av kapital. A betala ett högre pris för marken. Riskerna för B är 
lite större men om exploateringen blir av så har B sammanlagt inverterat minst kapital.  

Kostnader 

2

 

1 

3 

Tid 

 

A B  

C 

DP

 

DP

 

Utpekande i öp
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3.1 Fastighetsvärdering 

En fastighetsvärdering görs vid en specifik tidpunkt som kallas värdetidpunkt*. En 
fastighetsvärdering är således en färskvara och kan förändras drastiskt beroende på 
marknadens svängningar. 

Vid en fastighetsvärdering används begreppet fastighetens marknadsvärde. 

Definitionen för marknadsvärde är: 

Det mest sannolika priset vid försäljning av en fastighet under normala förhållanden 
på den allmänna marknaden vid en viss angiven tidpunkt på en fri och öppen 
marknad. 

Begreppen marknadsvärde och pris står i nära relation till varandra. Marknadsvärdet 
utgörs av det sannolika priset vid en eventuell försäljning och har karaktären av en 
prognos för en framtida händelse. Ett pris är däremot resultatet av en faktisk händelse.  

Marknadsvärdet är sålunda det mest sannolika priset vid en försäljning och priset kan 
variera, beroende på olika förutsättningar vid försäljningen.  

Alla värdebedömningar är förenade med en viss osäkerhet därför anges det mest 
sannolika priset tillsammans med osäkerhetsgränser i vilket det slutgiltiga priset kan 
hamna.[9] 

3.2 Värdeutveckling på mark 

Innan några förväntningsvärden uppstår på mark så är den pågående markanvändningen 
oftast jord- eller skogsbruksmark.  

Råmark är ett markområde som inte har en laga kraft bunden detaljplan* men som ändå 
har en förväntning om framtida exploatering eller bebyggelse. Beroende på när in i 
framtiden den förväntade ändringen ligger så blir förväntningsvärdet olika högt. Även 
den förväntade typen av byggnation spelar stor roll på förväntningsvärdet eftersom 
värdet på slutprodukten blir olika. 

Om kommunen har gjort uttalanden om ändrade markanvändningar i t.ex. 
översiktsplanen, så är förväntningsvärdet högre än om inga uttalanden finns eftersom 
chansen  är större att man får exploatera i dessa områden. 

 I samband med att en detaljplan antas blir den rättsligt bindande, och då övergår råmark 
till råtomtmark* med medföljande värdeökning. När denna förvandlig äger rum så blir 
det en stor värdeökning på den före detta råmarken. Detta beror på att genom 
detaljplanens antagande så vet alla hur marken skall användas i framtiden och att det är 
fritt fram för markägarna att bygga enligt dessa bestämmelser. 

                                                

 

* se nomenklatur  
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När alla anslutningsavgifter är betalda som t.ex. väg-, vatten- och avloppsavgifter och 
alla fastighetsbildningskostnader är betalda övergår råtomten till att bli tomtmark. För 
att kunna bebygga en fastighet måste fastigheten ha tillgång till vägar, vatten och avlopp 
eftersom kommunen i ett tidigare skede byggt ut detta så kräver de av fastighetsägaren 
anslutningsavgifter för att kunna finansiera byggandet. För att göra småhusfastigheter 
av den mark exploatören köpte måste lantmäterimyndigheten avstycka små fastigheter 
och det tillkommer vissa kostnader för denna fastighetsbildning. I detta stadium har 
värdet ökat drastiskt i förhållande till råmarken och råtomtmarken.  

 

Värdeutvecklig på mark, från pågående markanvändning till bebyggd tomt. [1,2] 

4 Metoder 
Vi har med hjälp av Svefas tagit fram ett ortsprismaterial* som går tillbaka till 1996. 
Detta genom att göra sökningar i deras fastighetsprissystem (FP win) som är en databas 
med alla försäljningar av fastigheter i Sverige. Vi har även genom personlig kontakt 
med respektive kommun efterfrågat fler råmarkssköp till vårt ortsprismaterial. Vi har 
gjort en sammanställning av det material som vi fått av kommunerna och gjort en 
bedömning av den information som respektive kommun delgivit oss. Detsamma gäller 
berörd exploatör i respektive område. 

För att i största mån få fram ett rättvisande material, har vi försökt kontakta markägare, 
samt även sett till den dokumentation som finns att tillgå när det gäller planhandlingar.  

                                                

 

* se nomenklatur 
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4.1 Ortsprismetoden 

Med ortsprismetoden gör man en analys av sålda likvärdiga fastigheter i första hand i 
samma område för att få fram ett marknadsvärde. Om det inte finns tillräckligt med 
försäljningar får man gå till närliggande eller liknande områden för att kunna göra en 
bedömning av uttaget material. Sedan gallras materialet för att utesluta orena köp*. För 
att kunna göra en bedömning av materialet bör minst tre likvärdiga objekt existera, men 
för att få en större säkerhet i materialet så bör 5-10 likvärdiga objekt hittas.  

För att kunna jämföra de gallrade objekten så normeras materialet d.v.s. man skapar 
olika nyckeltal t.ex. köpeskilling/kvm, köpeskillingen /taxeringsvärdet, m.m.[9] 

4.2 Intervjufrågor  

I våra intervjuer har vi använt frågeformulär som diskussionsunderlag för att få veta så 
mycket som möjligt om kommunen. Dessa frågor är:  

 

Har kommunen någon markpolitik?  

 

Har kommunen köpt in råmark för exploatering? 

 

Hur många exploateringar har genomförts sedan 1996 i er kommun? 

 

I hur många fall av dessa exploateringar har kommunen köpt råmarken för 
exploateringen? 

 

I de fall kommunen köpt råmark för exploatering, när skedde det ? 

 

Hur väljer kommunen plats för exploatering ? 

Frågor som har ställts till exploatören: 

 

Hur många exploateringar har genomförts av er sedan 1996? 

 

Har ni köpt in råmark för exploatering?  

 

I hur många fall av dessa exploateringar har ni köpt råmarken för 
exploateringen? 

 

I de fall ni köpt råmark för exploatering, när skedde det?  

 

Vad avgör var ni köper råmark?  

5 Marknadsanalys 
Om man skall få fram ett marknadsvärde som är trovärdigt går det inte bara att stödja 
sig på ett ortsprismaterial, antalet köp kan vara begränsade och tillgängliga objekt är 
olikartade. Därför kan det vara viktigt att göra en marknadsanalys när man gör en 
bedömning av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet avser det mest sannolika 
priset vid en viss värdetidpunkt vid en normal försäljning på en fri och öppen marknad. 
Man måste vara på det klara med att ett marknadsvärde inte kan bestämmas utan endast 
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bedömas. När man gör en marknadsanalys över en fastighet så ser man till fastighetens 
standard, storlek, tillväxtfaktorer och framtidsutsikter samt den kanske största 
påverkande faktorerna är fastighetens läge såväl i regionen som i det enskilda 
området.[9] 

5.1 Befolkning 

Befolkningsökningen påverkar hur många enheter det är lämpligt att bygga vid varje 
tillfälle. Exempelvis i en till befolkningen liten kommun med hög procentuell 
inflyttning så blir det få nya invånare till antalet. Det i sin tur resulterar i att byggnation 
av 15 enheter i stöten blir för mycket och att 4-5 enheter skulle vara lagom. Detta 
medför att exploateringsbolag som vill bygga 15-20 enheter i samma projekt för att nå 
sina lönsamhetskrav inte är intresserade av denna mark.  

Befolkningsförändringar i kommuner är intressanta eftersom de avslöjar om 
befolkningen ökar och behöver nya bostäder.   

5.2 Villapriser 

Villaprisernas påverkar råmarkspriset på flera sätt. 

Råmarkspriserna i en kommun är kopplade till nybyggnadstrycket som i sin tur är 
kopplat till villapriserna. 

I områden där det är höga villapriser så är det lönsamt att bygga nytt eftersom befintliga 
hus är dyrare att köpa än vad det är att producera nya. Detta vet markägarna och vill 
vara med och dela vinsterna även på oplanerad mark. Det säger oss att höga villapriser 
ger ett högre råmarkspris.(Även om kommunen i vissa fall kan expropriera marken för 
att slippa dela med sig av vinsten så är det extremt ovanligt att det går så långt eftersom 
expropriation tar lång tid och är ett dyrt instrument att använda.)  

Den totala produktionskostnaden för bruksarean i ett småhus var i genomsnitt i riket år 
2003 ca 15 500 kr/kvm. För att exploateringsbolagen skall vara intresserade av att 
bygga i området, så måste de veta att de får igen dessa summor. Dvs. att i områden där 
medelköpesumman är väsentligt lägre än 15 500 kr/kvm så kommer inga större 
exploateringar att bli av. Detta eftersom exploateringsbolagens vinstmarginal blir för 
liten eller riskerar att utebli helt. Det medför i sin tur att det bara finns låga 
förväntningsvärden eller inget förväntningsvärd alls på sådan mark. 

5.3 Länsfakta  

Fakta över Västra Götalands län. 

Invånare 1996: 1 485 014 st. 

Invånare 31/3 2004: 1 516 628 st. 

Arbetslöshet 2003: 5 %  

         2004: 6 %  



Råmarksvärdet i delar av Västra Sverige  

 

12

 
Medelpris på villor2004: 1 284 000 kr Medelpris på villor 2002: 1 054 000 kr 

Siffrorna påverkas stort av Göteborg eftersom staden är stor. Där bor ca 1/3 av 
regionens befolkning. Även medelpriset på villor påverkas stort av de höga priserna i 
Göteborg. [10] 

6 Värdepåverkande faktorer 
Det är viktigt att vara medveten om att två värderingsobjekt aldrig är lika och att olika 
faktorer påverkar objektens värde. Den största värdepåverkande faktorn är läget i olika 
former och utbudet och efterfrågan.  

6.1 Samhälls- och omvärldsanknutna faktorer  

Samhälls och omvärldsanknutna faktorer påverkar bl.a. prisnivåer och viljan att bygga. 
Väsentliga faktorer är räntenivåerna. Vid låga räntor blir det billigare att bygga och 
köparen har större möjligheter att betala högre priser som i sin tur leder till större vinster 
för exploateringsföretagen.  

Även lagstiftningen kan påverka möjligheten för exploatörerna att bygga. Med hjälp av 
bidrag och låga skatter så är möjligheten större att byggbolagen är villiga att producera 
nytt. 

Vi har även kommit fram till att den politiska styrningen i kommunerna spelar stor roll i 
sammanhanget. Detta eftersom det är de som bestämmer var, när och hur man får 
bygga. Även den politiska styrningen historiskt sett är viktig eftersom kommunens 
markinnehav ofta speglas av kommunens markpolitik på 60- och 70-talet.[9]  

6.1.1 Politisk styrning 

Den politiska filosofin i kommunerna avspeglar sig även i markfrågorna i kommunen.  

Socialistiskt styrda kommuner har ofta stora markreserver som införskaffades på 60- 
och tidigt 70-tal. I dessa kommuner sköter oftast kommunen själv planerandet och säljer 
sedan marken med ett exploateringsavtal* till exploatörerna.  

I borgligt styrda kommuner styr marknaden mera vad och var det kommer att byggas i 
kommunen. Detta genom att privata investerare köper mark och sedan rådgör med 
kommunen om det är möjligt att bebygga området. Dessa kommuner äger ofta lite mark.  

6.1.2 Kommunens ägandebild 

I de kommuner där kommunen äger mycket exploateringsbar mark som beräknas räcka i 
flera år, tror vi att intresset minskar hos de privata markinvesterarna för ej planlagd 

                                                

 

*  se nomenklatur  
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mark. Dessa antaganden har vi gjort eftersom kommuner med stor gammal markreserv 
oftast anpassar sina översiktsplaner efter sitt markinnehav.  

Om inte privata markinvesterare är intresserade så blir råmarkspriset lägre eftersom det 
inte finns någon konkurrens om vem som skall köpa marken.  

6.2 Läge och områdesanknutna faktorer 

Läget är mycket väsentligt när det gäller att bedöma prisnivån. Läget kan bedömas i 
olika nivåer.  

Makroläge är: var i området objektet ligger, nära en stad eller långt ut på landet, Har bra 
kommunikationer eller ligger helt isolerat. 

Mikroläge är: var i området objektet ligger, på en höjd med vacker utsikt över havet 
eller i en dal med skog.  

Varje objekt har sitt unika läge som kan påverka priset stort. Även om området anses 
attraktivt med relativt höga priser, så får man inte bortse från negativa störningar, så 
som närhet till en större genomfartsväg (t.ex. motorväg) eller flygbuller. [9] 

6.2.1 Närhet till havet 

Kustnära områden är lättare att få attraktiva även om pendlingstiderna är förhållandevis 
långa till arbetena. Därför har kommuner med stora kustnära områden lättare att locka 
till sig nya invånare. Vilket resulterar i högre förväntningsvärden.  

6.2.2 Kommunikationer  

Korta restider till och från arbetsplatsen (närmaste stad) ökar intresset av att bosätta sig i 
en kommun. Om en kommun har bra kommunikationer finns det goda möjligheter att 
locka till sig nya invånare som inte arbetar i kommunen. Det positiva inflyttandet 
resulterar i ny bebyggelse och förväntningar på vidare exploatering på nya områden som 
i sin tur leder till högre förväntningsvärden.  

6.3 Fastighetsanknutna faktorer 

Dessa faktorer är t.ex. fastighetens utformning, storlek, bebyggbarhet och så vidare. Ett 
objekt där endast mindre delar troligen får bebyggas inom en snar framtid är mindre 
värda än där hela fastigheten kan bebyggas. 

I de fall värdetidpunkten för värderingen är precis innan detaljplanens antagande så är 
faktorer som byggrätt, minsta tomtstorlek och upplåtelseform

 

på byggnaderna av stor 
betydelse, eftersom större byggrätt på en mindre tomt ger större inkomster per kvm.[9]  

                                                

 

 Se nomenklatur 
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7 Kommuninformation 
För att kunna göra en rättvis bedömning av kommunerna har vi tagit fram ett material 
med flertalet värdepåverkande faktorer för att kunna jämföra olika kommuner med 
varandra. In och utflyttningar, arbetssituation m.m. från varje berörd kommun, detta för 
att på så vis kunna urskilja vissa tendenser som kan visa sig i uttaget material. 

7.1 Ale kommun 
Ale kommun är 318 kvkm till ytan och har 81 invånare per kvkm.[10] 

Ale är en kommun utan centralort, istället finns flera mindre orter som ligger utmed 
riksväg 45. Enligt Ales översiktsplan sedan 1992 så finns endast ett fåtal mindre 
utbyggnads områden på varje ort [12]. 

Ale kommun har en vision om utvecklingen i kommunen de närmaste tio åren. Där det 
kommer det att bo minst 27 000 invånare om tio år. Befolkningsökningen i Ale beror då 
på den goda kommunikationen till Göteborg [13].  

7.1.1 Befolkning 

Vid utgången av första kvartalet 2004 hade kommunen ett invånarantal på 26 043 
personer. Vilket innebär en ökning av befolkningsantalet med ca 700 personer sedan 
1996. 

Arbetslösheten har från mars 2002 till mars 2003 minskat från 832 st. (5%) till 682 st. 
(4%). [10] 

7.1.2  Politisk styrning 

Idag är det en svag majoritet för S och V. 

Ale kommun bildades 1974 då Nödinge, Skepplanda, och Starrkärrs kommuner slogs 
samman. Sedan dess har det varit s och v som styrt förutom perioden 1992-1994 då det 
var borgerlig majoritet.  

7.1.3 Kommunens ägandebild 

Kommunen äger tätortsnära mark för exploatering, framför allt i Nödinge och 
Älvängen. Tillsammans med exploatering på privat mark bedömer Lars Lindström att 
det täcker utbyggnadsbehovet för 5-10 år framöver. 

7.1.4 Kommunikation 

Persontrafik på järnväg saknas idag för de flesta orterna i Ale kommun. Utbyggnaden av 
väg och järnväg genom kommunen beräknas starta under 2006 och vara slutförd 
2012/13. Pendelstationer kommer att etableras i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och i 
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Alvhem. Redan i dag stannar tåget till och från Göteborg vid den nyöppnade 
pendelstationen i Älvängen. Riksväg 45 kommer att byggas ut till en fyrfältsväg under 
samma period [13]. 

7.1.5 Närhet till havet 

Kommunen har inga kustnära områden. 

7.1.6 Villa priser 

2002 var medelpriset på en villa i kommunen 996 000 kr.[10] För perioden mars-maj 
2004 var medelpriset 1 295 000 kr.[11] 

7.1.7 Ortsprismaterial 

Det ortprismaterial som vi har haft tillgång till visade sig innehålla dessa råmarksköp. 

Fastighet Köpeskilling

 

Areal Inköpsår Förväntat 
exploateringsår 

Kr/kvm 

Hallbacken 6:5 
(förköp) 

1 625 000 5 Ha 20011009 Ca 2001 32,5kr/kvm

 

Häljered 2:6 2 500 000 20 Ha 20030815 Ca 2004 12.5kr/kvm

 

Hallbacken 6:1 710 000 22 Ha 20020517 Ca 2010 3.2kr/kvm 

7.1.8 Intervju 

I intervjun med Lars Lindström framkom det att: 

Nuvarande översiktsplan är från 1992 där endast några få exploateringsområden är 
utpekade varav flertalet redan är bebyggda. Nytt planarbete skall påbörjas, det beräknas 
vara färdig tidigast 2006.  

På ett flertal år har det inte funnits någon i kommunen som aktivt jobbat med plan- och 
exploateringsfrågor. Eftersom det inte funnits någon strategi vad gäller utbyggnad så har 
exploatörer haft större möjlighet att få bygga där de har önskat. För de stora 
exploatörerna så har exploatering skett på kommunens mark, för mindre lokala 
byggherrar så har exploatering till stor del skett på privat mark. I väntan på den nya 
översiktsplanen har det blivit svårare att exploatera på mark som ej är detaljplanelagd 
för tillfället. 

Ny detaljplan på fyrfältsväg och dubbelspårig järnväg genom kommunen finns. 
Byggstart är planerad till 2006 och beräknas bli färdigställd ca 2012/13. Detta kommer 
troligen att öka trycket på exploatering. 



Råmarksvärdet i delar av Västra Sverige  

 

16

 
För den nya vägen och järnvägen kommer ca ett 100-tal både obebyggda och bebyggda 
fastigheter att lösas in. Ersättningen blir troligen från 1 kr/kvm på strandängar och upp 
till 15 kr/kvm på vanlig råmark. 

Flertalet av kommunens orter har begränsningar i sitt expanderande. Kostnaderna för att 
utöka Va-nät och vägnät blir i dessa områden hög pga. svårframkomlighet. 

Ingen uttalad markpolitik finns, det kommer däremot att tas fram en markförvärvs 
policy. Ingen standard ersättning på mark finns för tillfället. Lars tror att den kommer att 
hamna på 15-20 kr/kvm om kommunen skall börja köpa mark. Detta för sådan mark 
som köps i samband med detaljplanearbetet.  

Lars jämför kommunen med Kungälvs kommun där huspriserna har varit konstant 
400 000 kr högre än i Ale kommun under en längre period. Han tror att även 
råmarkspriset följer tätt efter Kungälvs priser.  

I kommunen har det skett 12-15 exploateringar sedan 1996. 

7.1.9 Fakta  

Landareal: 318 kvkm Inpendling 2001: 2 325 st. 

Invånare per kvkm: 81 st. Utpendling 2001: 7 845 st. 

Invånare 1996: 25 316st. 

Invånare 31/3 2004: 26 043 st. 

Arbetslöshet 2002: 5 % (832 st.)  

         2003: 4 % (681 st.) 

Medelpris på villor 2004: 1 295 000kr Medelpris på villor 2002: 996 000kr 

[10,11] 

7.1.10 Slutsats  

I kommunen har 12-15 exploateringar skett sedan 1996.  

Kommunens folkmängd har ökat med ca 700 personer sedan 1996 och kommunen har 
en vision om att vara 27 000 invånare 2010. Villapriserna har stigit till 1 295 000 kr. 
Detta gör att stora byggbolag är intresserade av att exploatera bra lägen i kommunen.  

Villapriserna i Ale påverkas av närheten till Göteborg. 

Eftersom utpendlingen är mycket större än inpendlingen så tyder det på att för lite 
arbetstillfällen finns i kommunen. Trots det är arbetslösheten låg i förhållande till länet. 
Detta beror på den korta pendligstiden till Göteborg. När riksväg 45 och tågpendeln är 
färdigutbyggd kommer även kommunens norra delar att få kortare pendlingstider till 
Göteborg och det medför en större attraktivitet.  
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Vi kan se att det finns förväntningar på exploateringar i flera av samhällena, många av 
dessa exploateringar får vänta på utpekanden i den nya översiktsplanen. När den antas 
blir det förväntningsvärden på den mark som utpekas som exploateringsbar mark. 

Förväntningsvärdet i kommunen ligger för närvarande på 15-20 kr/kvm strax innan 
detaljplan antas. Vi anser att det kommer att stiga, eftersom kommunikationerna med 
Göteborg kommer att bli bättre. 

7.2 Göteborgs kommun  
Göteborgs kommun är 722 kvkm till ytan och har 664 invånare per kvkm. 

Göteborg har haft en jämnare utveckling än i riket totalt. Under byggkrisen var inte 
Göteborgs kommun lika hårt drabbat som många andra kommuner. 

Göteborgsregionen, främst kranskommunerna runt Göteborg, har satsat mer på småhus 
än övriga storstadsregioner. Detta har medfört att en relativt stor del av befolkningen i 
Göteborgsregionen bor i egna småhus.  

Kommunen innehåller Göteborg som är Sveriges näst största stad.   

7.2.1 Befolkning 

Sedan mitten av 80-talet har Göteborgs befolkning ökar konstant. Ungefär tre 
fjärdedelar av befolkningsökningen beror på inflyttning. I genomsnitt har 
befolkningsökningen under 90-talet varit ca 3000 personer/år. 

Åldersfördelningen i Göteborg skiljer sig lite från övriga Sverige. Befolkningen i 
åldersgruppen 20-30 år är större än i övriga landet. [översiktsplanen] 

Vid utgången av första kvartalet 2004 hade kommunen ett invånarantal på 479 242 
personer. Vilket innebär en ökning av befolkningsantalet med drygt 25 200 personer 
sedan 1996. 

Arbetslösheten har från april 2002 till april 2003 ökat från 6,4 % till 6,5 %. [10] 

7.2.2 Politisk styrning 

I Göteborgs kommun har det under dom tre senaste valperioderna varit ett 
socialdemokratiskt styre, under 60 talet var det övervägande borgerlig styrning och 
under 70 talet var det övervägande socialistiskt styre i kommunen.[30] 

7.2.3 Kommunens ägandebild  

Göteborgs kommun äger 55% av kommunens areal. I detta är även gatumark, parker, 
tomträtter med mera inräknat. Av den totala kommunalägda marken på ca 25 000 ha är 
ca 15 000 ha utanför detaljplan. Större delarna av denna mark har varit i kommunens 
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ägo sedan slutet på 60 talet. I samband med införlivningar av hela eller delar av 
angränsande kommuner på 70 talet ökade dessutom markreserven ytterligare [31]. 

7.2.4 Kommunikationer 

Kommunikationerna inom Göteborg är mycket goda med tåg, spårvagn och buss. Även 
övriga delar av kommunen har bra kommunikationsmöjligheter med bil och buss.  

In- och utpendlingen är stor, så här såg den ut för år 2001:  

Område Inpend- Utpend- Netto Område Inpend- Utpend- Netto
lare lare lare lare

Förorterna 67 896 23 324 44 572 Lilla Edet 1 025 118 907
Ale 5 488 846 4 642 Mark 1 403 219 1 184
Härryda 6 663 2499 4 164 Orust 874 96 778
Kungsbacka 11 821 1759 10 062 Skövde 305 165 140
Kungälv 6 976 1809 5 167 Trollhättan 694 480 214
Lerum 8 285 945 7 340 Uddevalla 1 020 363 657
Mölndal 13 140 11787 1 353 Vårgårda 298 105 193
Partille 8 890 2697 6 193 Vänersborg 399 234 165

Stenungsund 2 534 623 1 911 Övr Hallands län 1 965 552 1 413
Tjörn 1 361 138 1 223 Halmstad 435 160 275
Öckerö 2 738 221 2 517 Varberg 1 152 287 865

Övr V Götalands län 13 426 4 247 9 179 Övriga Riket 8 071 8 648 -577
Alingsås 2 709 472 2 237
Bollebygd 864 97 767
Borås 1 495 1106 389 Summa riket 91 358 36 771 54 587
Källa:  SCB, AMPAK
Anm Avser enbart pendling inom riket.

 

7.2.5 Närhet till havet 

Kommunen har stora kustnära områden i väster. De flesta exploateringsbara områdena 
efter kusten är redan utnyttjade. 

7.2.6 Villa priser 

2002 var medelpriset på en villa i kommunen 1 870 000 kr.[10]För perioden mars-maj 
2004 var medelpriset 2 240 000 kr.[11] 

7.2.7 Ortsprismaterial 

Det ortprismaterial som vi har haft tillgång till visade sig innehålla dessa råmarksköp, 
många av köpen är inte registrerade och är svåra att få fram uppgifter om. 

Fastighet Köpeskilling

 

Areal Inköpsår Förväntat Kr/kvm 
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exploateringsår 

Hulan  1:39  239 000 10,68 
Ha 

20020118  2,24kr/kvm

 
Billdal  33:49 7 500 000 6Ha   125kr/kvm 

Tråkärrsslätt 1:3 
och 1:15 

3 500 000 49,43+
6,8 HA

   

6,22 
kr/kvm 

Almhult  3:1 2 510 000 6,33 
Ha   

40kr/kvm 

Gatersered  1:16 1 200 000 2 Ha   60 kr/kvm 

Elleröd 1:7 1 400 000 54548,
6 kvm 

Ca 2000  25,66 
kr/kvm 

Hästevik 2:4 1 420 000 25400 
kvm   

56kr/kvm 

 

7.2.8 Intervju 

Intervju med Håkan Nilsson och Staffan Valinder:  

Det blir mer och mer översiktsplanen som styr över exploateringarna, eftersom det nu 
ser ut som om bebyggelse på jungfrulig mark blir mer och mer aktuell. Det har nu varit 
en tid med förtätning då man inte alltid kunnat följa översiktsplanen. 

I Göteborg görs det ständigt nya planer men trots detta går det lite trögt i byggnationen. 
Det beror bl.a. på att utbyggnaden idag huvudsakligen sker genom förtätningar. Med 
förtätningar blir det ofta så att planerna överklagas av flertalet grannar, vilket drar ut på 
tiden. Dessutom resulterar en förtätning oftast i endast ett fåtal byggrätter. För att öka 
bebyggelsetakten i framtiden blir det mer aktuellt med byggnation på jungfrulig mark.  

Kommunen äger idag stor del av den mark som kan bli aktuell för framtida 
bostadsbyggande. Det kan dock bli aktuellt med köp av mark för att förbättra den 
kommunala markreserven. 

Kommunens inställning är att man kan tänka sig att expropriera om det skulle vara 
nödvändigt.  

Man anser dock att expropriation idag i förhållande till förr är ett nästan tandlöst vapen, 
(därför att det är trögt, dyrt och det verkar som om det ställs högre krav för att få ett 
expropriationstillstånd). 

Kommunen låter idag marknaden styra mer och mer över råmarkspriserna. De anses 
stiga i takt med tomtpriserna. I Göteborg finns det förväntningar på nästan all mark. 
Inom kommunen har det betalats upp till 150 kr/kvm för råmark.[31,32] 
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7.2.9 Fakta 

[10,11] 

7.2.10   Slutsats 

Det har skett flera exploateringar sedan 1996. 

Kommunens folkmängd har ökat med ca 25 226 personer sedan 1996. Villapriserna har 
också stigit till 2 240 000 kr. Detta gör att stora byggbolag är intresserade av att 
exploatera i hela kommunen.  

Eftersom inpendlingen är större än utpendlingen så tyder det på att det finns gott om 
arbetstillfällen i kommunen. Trots det är arbetslösheten hög i förhållande till länet.  

Kommunen har stora kustnära områden som är lättillgängliga och gör kommunen 
attraktiv. Dessutom har kommunen stora fördelar eftersom den innehåller staden 
Göteborg. 

Förväntningsvärdet i kommunen ligger för närvarande på 25-150 kr/kvm strax innan 
detaljplan antas. Vi anser att det kommer att stiga pga. det stora bostadsbehovet i 
kommunen.  

7.3 Kungsbacka kommun  
Kungsbackas kommun är 900 kvkm till ytan och har ca 75 invånare per kvkm. 

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län, gränsar i norr till Göteborgs kommun och 
Mölndals kommun, i öster till Marks kommun och i söder  till Varbergs kommun.  

Kommunen ingår i ett samarbete med kommunerna runt Göteborg. Kommunen är stor 
till ytan och de flesta invånare bor i den västra delen invid kustbandet.  

Kungsbacka är en av de mest expansiva kommunerna i Sverige. Lagom 
pendlingsavstånd till Göteborg och lång kustlinje gör Kungsbacka till en attraktiv 

Landareal: 722 kvkm Inpendling 2001: 91 358 st. 

Invånare per kvkm: 664 st. Utpendling 2001: 36 771 st. 

Invånare 1996:  454 016 st. 

Invånare 31/3 2004: 479 242 st. 

Öppet arbetslösa April 2002: 6,4 %   

                April 2003: 6,5 %  

Medelpris på villor 2004: 2 240 000 kr Medelpris på villor 2002: 1 870 000 kr 
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kommun.  Kungsbacka stad är den största boendeorten i kommunen med ca 17 000 
invånare.  

Samhällen i kommunen som är särskilt populära är Kullavik och Särö, detta beror till 
stor del på att det är nära till Göteborg och till havet. Huspriserna är i dessa områden 
mycket höga, detta gäller även Onsalahalvön där orterna Onsala och Vallda är de mest 
populära.[14]   

7.3.1 Befolkning 

Kungsbacka kommun har 67 836 invånare, varav ca 17 200 i Kungsbacka stad. Under 
2003 ökade befolkningen med 1080 personer. 

Arbetslösheten i mars 2004 var i kommunen 3,3 procent. [14] 

7.3.2 Politisk styrning 

Kungsbackas kommun har ett borgerligt styre. De borgerliga partierna har haft makten 
sedan kommunen slogs samman av ett antal mindre kommuner 1974.[14] 

7.3.3 Kommunens ägandebild  

Kommunen äger endast mindre markområden. I framtiden kommer kommunen inte att 
köpa in mark för annat än utbyggnad av den kommunala servicen. [33] 

7.3.4 Kommunikationer 

Europaväg 6 och 20 går genom kommunen från norr till söder. Det finns även en 
järnvägsförbindelse genom kommunen, med anknytning till Göteborg och Malmö. [14] 

I mars 2002 var utpendlingen ifrån kommunen 17 450 st. och inpendlingen 3 875 st.[10] 

7.3.5 Närhet till havet 

Hela kommunen ligger i ett kustnära område och flertalet av kommunens orter ligger i 
direkt anslutning till kusten. 

7.3.6 Villa priser 

2002 var medelpris på en villa i kommunen 1 671 000 kr. [10] För perioden februari - 
april 2004 var medelpriset 2 048 000 kr.[11] 

7.3.7 Ortsprismaterial 

Det ortprismaterial som vi har haft tillgång till visade sig innehålla dessa råmarksköp, 
många av köpen är inte registrerade och är svåra att få fram uppgifter om.  
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Fastighet Köpeskilling

 
Areal Inköpsår Förväntat 

exploateringsår 
Kr/kvm 

Ölmanäs 24:1  2 600 000 23 Ha 1997  11,3kr/kvm

 

Varla 2,6 50 000 631 
kvm 

2001  79,2 
kr/kvm 

  

7.3.8 Intervju 

I intervjun med Bertil Samuelsson framkom det att: 

Kungsbacka har stor efterfrågan på bostäder med en inflyttning på ca 1000 personer per 
år, det betyder att kommunen är en av landets snabbats växande.  

Kommunen äger inte speciellt mycket mark. Det beror på den borgerliga styrningen där 
moderaterna har ca 30% av mandaten. De verkar för att den privata marknaden skall 
sköta expanderingen av kommunen. Kommunen köper endast in mark för allmänna 
ändamål så som skolor, det sker efter att ett lokaliseringsbeslut har kommit till stånd. 

Kommunen verkar för att förtäta innerstaden. 

Kommunen försöker styra exploatörerna att bygga bostadsrätter och hyresrätter 
eftersom kommunen har tillräckligt med villabebyggelse. Kommunen stödjer även 
bebyggelse av specialboende så som handikapps-, senior- och äldreboende. [33]  

7.3.9 Fakta 

Landareal: 900 kvkm. Arbetslöshet 2004: 3,3 %. 

Invånare per kvkm: ca 75 st. Inpendling: 3 875 st. 

Invånare 31/3 2004: 67 836 st. Utpendling: 17 450 st. 

Medelpris på villor 2004: 2 048 000 kr. Medelpris på villor 2002: 1 671 000 kr. 

[10,11] 

7.3.10 Slutsats 

Kommunen är en snabbt växande kommun med en stor efterfrågan på bostäder. 

Kommunens folkmängd ökar, bara under 2003 ökade folkmängden med 1080 invånare. 
Villapriserna i kommunen kan anses vara höga där en medelvilla idag ligger på ett värde 
av 2 048 000 kr. 
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De höga villapriserna ger ett högt intresse ifrån byggbolagen att etablera sig i 
kommunen.  

Eftersom utpendlingen är mycket större än inpendlingen så tyder det på att för lite 
arbetstillfällen finns i kommunen. Trots det är arbetslösheten förhållandevis låg. 

Den stora utpendlingen beror i stor del på närheten till Göteborg där arbetstillfällen ges. 

Kommunen har stora kustnära områden som är lättillgängliga och gör kommunen 
attraktiv. Dessutom har den stora fördelar med närheten till Göteborgs stad. 

I kommunen finns det förväntningar på nästan all mark. Flertalet större byggföretag är 
aktiva i kommunen både genom att bygga på kommunens anvisning och genom att köpa 
egen mark som de har en önskan om att få exploatera. 

Förväntningsvärdet i kommunen ligger för närvarande på 25-130 kr/kvm strax innan 
detaljplan antas. Vi anser att det kommer att stiga för att kommunen för tillfället anses 
vara en attraktiv kommun att bosätta sig i.  

7.4 Kungälvs kommun 
Kungälvs kommun är 365 kvkm till ytan och har 105 invånare per kvkm.[10] 

Kommunens närhet till Göteborgsregionen styr inpendlingsmöjligheterna till Göteborgs 
stad. De ser en marknad för ett samarbete med de andra kommunerna som ligger runt 
Göteborg. Man anser att kommunen kan vara ett fullgott komplement till storstaden för 
att lösa vardagsfunktionerna.  

Det finns tankar om att utöka Kungälvs stadskärna och på så vis erbjuda ett centralt 
boende i kommunen. Kommunen anser att man genom att skapa bostadstillfällen bidrar 
till en utveckling av stadskärnan. Befolkningen i kommunen växer, men inte i centrala 
Kungälv och Ytterby. [15] 

I Kungälvs kommun har man gjort ett styrdokument för bostadsförsörjningen 2004-
2013. Detta dokument skall användas som underlag för bl.a. markförvärvsstrategi och 
prioritering av detaljplanearbete. Här redovisas även kommunens avsikter för framtiden 
och befolkningsprognoser. Den skall redovisa en tioårsperiod och uppdateras årligen. 

Förutom de projekt som redovisas i styrdokumentet kan kommunen tänka sig att pröva 
mindre utbyggnadsområden som tas fram genom privata initiativ. [16] 

7.4.1 Befolkning 

Vid utgången av första kvartalet 2004 hade kommunen ett invånarantal på 38 159 
personer. Vilket innebär en ökning av befolkningsantalet med ca 1 800 personer sedan 
1996. 
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Arbetslösheten har från mars 2003 till mars 2004 ökat från 586 st. (3%) till 629 st. (3%). 
[10] 

7.4.2 Politisk styrning 

Under 60-70 talet var det övervägande socialistisk styrning, medan det under de senaste 
valperioderna pendlat ifrån borgerlig till socialistisk styrning. [34) 

7.4.3 Kommunens ägandebild  

Kungälv har en del mark, men behöver i vissa områden komplettera med flera 
markområden för framtida bebyggelse.  

7.4.4 Kommunikationer 

Kungälvs kommun har goda kommunikationer med Göteborg. E 6:ans sträckning 
genom kommunen ger korta pendlingstider till Göteborg och Stenungsund ifrån stora 
delar av kommunen. Det finns även bra kollektivtrafik i kommunen, men kopplingen 
mellan Göteborg och Kungälv kan förväntas att utvecklas mer än idag. 

I mars 2002 var utpendlingen ifrån kommunen 9 845 st. och inpendlingen 5 051 st.[10] 

7.4.5 Närhet till havet 

Kommunen har ett stort kustnära område. Flertalet av de områden som är exploaterade i 
kustregionen är för fritidsbebyggelse. Några av områdena är föremål för ombildning till 
åretruntboende när VA-frågan i områdena är lösta. I övrigt vill inte kommunen 
exploatera på landsbygden. [35]  

7.4.6 Villa priser 

Medelpris på en villa i kommunen var 2002 1 403 000 kr.[10]För perioden mars- maj 
2004 var medelpriset 1 739 000 kr.[11] 

7.4.7 Ortsprismaterial 

Det ortprismaterial som vi har haft tillgång till visade sig endast innehålla normala 
fastighetsförsäljningar. Det var alltså ingen av de fastigheterna i materialet som var 
köpta för att exploateras. Vi kunde därför inte ur detta få fram något förväntningsvärde 
och sålunda inget råmarksvärde. De förvärv som vi har stött oss mot är framtagna med 
hjälp av Carina Johansson på Kungälvs kommun 

Fastighet Köpeskilling

 

Areal Inköpsår Förväntat 
exploateringsår 

Kr/kvm 

Arntorp 1:2 1 200 000 9,7 Ha 1998  12,4kr/kvm

 

Ulstorp (Bokab) 2 031 000 6,7 Ha 2004  30 kr/kvm 
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Ulstorp 1 100 000 5 Ha 2004  22 kr/kvm 

Torsby 1:8 1 750 000 81Ha   2 kr/kvm 

7.4.8 Intervju  

I intervju med Carina Johansson framkom det att: 

Kungälv har inte drabbats så hårt av byggkrisen i början 1990-talet, i stället har de haft 
en kontinuerlig exploatering. Byggnationen har de senaste två åren minskat som en följd 
av att planarbetet inte hunnit med. 

I kommunen förväntas en ny väg byggas förbi Tjuvkil. Det kan komma att resultera i att 
nya områden kan exploateras i Tjuvkil där det finns starka privata intressenter. 

Politikerna har sett att bostadsbristen utanför Kungälvs kommun har ökat mycket de 
senaste åren och vill nu vara med och avhjälpa det. Därför har kommunen i senaste 
styrdokumentet för bostadsförsörjningen höjt ambitionsnivån vad gäller planberedskap 
från tidigare 150 bostäder per år till 400 bostäder per år. 

För exploateringar i kommunen har man tagit fram ett styrdokument som närmare 
beskriver när, var och hur kommunen vill expandera. Om en exploatering stämmer 
överens med styrdokumentet är det möjligt att pröva frågan om planläggning utan stöd 
av översiktsplanen. 

Kungälv har en del mark, men behöver i vissa områden komplettera med flera 
markområden för framtida bebyggelse. I bl.a. Kode håller kommunen på med en 
strukturstudie för att se åt vilket håll de skall låta orten växa. Kommunen kommer 
troligen att bli mer aktiv i områden där framtida exploatering måste tryggas. En policy 
för markförvärv kommer att tas fram av kommunen. 

I dagsläget har kommunen den näst tätast bebyggda landsbygden. De tänker därför inte 
tillåta någon förtätning där. Utan satsar på förtätning av kommunens befintliga tätorter 
istället.  

Markersättningen har under en längre tid varit 7-8 kr/kvm, numera är det 15-20 kr/kvm. 
[35]  

7.4.9 Fakta 

Landareal: 365 kvkm. Inpendling 2002: 5 051 st. 

Invånare per kvkm: 105 st. Utpendling 2002: 9 845 st. 

Invånare 1996: 36 356 st. 

               Invånare 31/3 2004: 38 159 st. 

Arbetslöshet 2003: 3 % (586 st.)  

         2004: 3 % (629 st.) 

Medelpris på villor 2004: 1 739 000 kr. Medelpris på villor 2002: 1 403 000 kr. 

[10,11] 
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7.4.10 Slutsats  

Det har skett ett stort antal exploateringar sedan 1996. 

Kommunens folkmängd har ökat med ca 1 800 personer sedan 1996. Villapriserna har 
också stigit till 1 739 000 kr. Detta gör att stora byggbolag är intresserade av att 
exploatera i hela kommunen.  

Villapriserna i Kungälv påverkas av närheten till Göteborg.  

Eftersom utpendlingen är större än inpendlingen så tyder det på att för lite 
arbetstillfällen finns i kommunen. Trots det är arbetslösheten mycket låg i förhållande 
till länet. Detta beror på den korta pendlingstiden till Göteborg och Stenungsund från 
hela kommunen.  

Kommunen har stora kustnära områden som är lättillgängliga och gör kommunen 
attraktiv. 

I kommunen finns det förväntningar på den mark som ligger i anslutning till orterna. 
Flertalet större byggföretag är aktiva i kommunen både genom att bygga på kommunens 
anvisning och genom att köpa egen mark som de har en önskan om att få exploatera 

Vi har genom våra framtagna råmarksköp i kommunen kommit fram till att det aktuella 
råmarkspriset i kommunen ligger runt 20-25 kr/kvm strax innan detaljplan antas.  

7.5 Lilla Edets kommun 
Lilla Edets kommun är 318 kvkm till ytan och har 41 invånare per kvkm. [10] 

Lilla Edets kommun består av ett flertal mindre samhällen från Lödöse, Västerlanda i 
söder till Öresjö i norr. 

I kommunen finns det en blandning av villor och bostadshus. Det finns mycket byggbar 
mark att tillgå både inne i samhällena och på landet. Flera områden i kommunen är 
planlagda för bebyggelse. Ett område som är av intresse för kommunen för framtida 
villabebyggelse är Bomansjön som är belägen ca 1.5 km öster om Lilla Edets centrum. 
[16] 

7.5.1 Befolkning 

I kommunen bor 12 989 invånare varav ca 4000 är boende i centralorten Lilla Edet. 
1996 var invånarantalet 13 256, detta innebär att invånarantalet har minskat med ca 250 
personer. [10,16] 

Arbetslösheten har sedan mars 2003 till mars 2004 ökat från 412 (5%) till 434 (6%).[10]  

7.5.2 Politisk styrning 

Idag är det ett borgligt styre. De senaste fyra valperioderna har det växlat mellan 
borgligt och socialistiskt styre så var det även under 60-, 70-talet.  
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7.5.3 Kommunens ägandebild  

Kommunen äger främst tätortsnära mark och mark inom detaljplanerat område. Det 
kommunalägda fastighetsbolaget äger främst skogsmark och exploateringsmark för 
industri- och hantverksändamål. För framtida exploatering finns begränsningar på eget 
markinnehav, ej endast arealer utan även ekonomiska p.g.a. dyr infrastruktur och 
grundkonstruktioner. Men i det närmaste perspektivet krävs ingen ytterliggare 
råmarkstillgång. Det kan naturligtvis bli tal om viss reglering av fastigheter i samband 
med nya planarbeten men det är marginellt i sammanhanget. 

7.5.4 Kommunikationer 

Kommunen har bra vägar och kollektivtrafik med förbindelser till Göteborg, Trollhättan 
och Vänersborg.[öp] I öst-västlig riktning är förbindelserna dåliga. 

2002 var utpendlingen ifrån kommunen 3 137 st. och inpendling 1 034 st. [10] 

7.5.5 Närhet till havet 

Kommunen har ingen närhet till havet. 

7.5.6 Villa priser 

Medelpris på en villa i kommunen var 2002 661 000 kr [10]. För perioden februari till 
april 2004 var medelpriset 686 000 kr [11] 

7.5.7 Ortsprismaterial 

Det ortsprismaterial som vi har haft tillgång till visade sig endast innehålla normala 
fastighetsförsäljningar. Det var alltså ingen av de fastigheterna i materialet som var 
köpta för att exploateras. Vi kunde därför inte ur detta få fram något förväntningsvärde 
och sålunda inget råmarksvärde. 

7.5.8 Intervju 

Intervju med Paul Mäkelä: 

Inom kommunen har sedan 1996 endast skett en minimal byggnation. Detta har medfört 
att det inte finns någon direkt personal för planläggning i kommunen, utan i så fall kan 
det bli aktuellt att köpa in denna tjänst.  

För 2-3 år sedan togs det fram en plan för exploatering av 22 exklusiva villor i ett 
attraktivt läge vid Bomansjön. Det är ett försök i att få upp intresset för Lilla Edets 
kommun som ett bra komplement till närliggande kommuner. Ett annat sätt att stimulera 
byggandet i kommunen är att realisera ut byggklara tomter för 85 000 kr. Detta har 
resulterat i att 6-7 st. har sålts på kort tid. Det har annars inte varit någon försäljning av 
villatomter de senaste åren.  
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Ett billigt boende och i framtiden en bättre kommunikation till och från Göteborg kan 
locka folk till Lilla Edet. Framförallt är det förbättrade kommunikationer i öst västlig 
riktning som kan locka invånare till kommunen enligt både Paul Mäkelä och Bo Edh. 

Enligt Paul M, har kommunen ingen uttalad markpolitik. Om råmarkspriset skulle stiga 
oroar det inte Paul M då priset är lågt för tillfället. Markersättningen i kommunen tror 
man ligger på samma nivå som för jordbruksmark enligt Bo Edh på Leifab. [36,37]  

7.5.9 Fakta 

[10,11] 

7.5.10 Slutsats 

Det har inte skett någon exploatering i kommunen sedan 1996. Kommunen har 
förhoppningar om en exploatering på ett redan detaljplanelagda område vid Bomansjön. 
Det finns ett flertal redan planlagda områden som ej är bebyggda i kommunen. 

Kommunens folkmängd har minskat med ca 250 personer sedan 1996. Villapriset på 
686 000 kr är i stort sätt oförändrat sedan 2002. Denna siffra är för låg för att locka till 
sig stora byggbolag eftersom byggkostnaderna överstiger försäljningssumman. 

Eftersom utpendlingen är mycket större än inpendlingen så tyder det på att för lite 
arbetstillfällen finns i kommunen. Trots det är arbetslösheten normal i förhållande till 
länet. 

Om behov av mindre utbyggnad skulle uppstå så har kommunen egna markresurser att 
täcka detta med. Något förväntningsvärde på mark finns således inte för tillfället. 
Råmarkspriset är idag det samma som priset på jordbruksmark.  

7.6 Lysekils kommun 
Lysekils kommun är 210 kvkm till ytan och har 71 invånare per kvkm.[10] 

Lysekils kommun är en attraktiv semesterort med nästan lika många fritidshus som 
småhus. Till stor del beror detta på de stora kustområdena i kommunen. 

De norra delarna av kommunen förväntas bli mer intressanta för helårs bebyggelse när 
E6:an byggs ut. 

Landareal: 318 kvkm. Inpendling 2002: 1 034 st. 

Invånare per kvkm: 41 st. Utpendling 2002: 3 137 st. 

Invånare 1996: 13 256 st. 

Invånare 31/3 2004: 12 989 st. 

Arbetslöshet mars 2003: 5 % (412 st.)  

mars 2004: 6 % (434 st.)  

Medelpris på villor 2004: 686 000 kr. Medelpris på villor 2002: 661 000 kr. 
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Lysekils kommun har ett har Sveriges bästa dykvatten eftersom Gullmarsfjorden med 
sin tröskel ger ett rikt djurliv.  

Företagsamheten är stor i Lysekil där Scanraff är det mest dominerande företaget. Den 
fortsatta utvecklingen av företagen kan öka trycket på bostäder.  

Lysekils kommun har flera möjliga utbyggnadsområden på tillsammans 450 lägenheter 
och detta beräknas fylla bostadsbehovet i minst tio år. [17] 

7.6.1 Befolkning 

Vid utgången av första kvartalet 2004 hade kommunen ett invånarantal på 14 848 
personer. Vilket innebär en minskning av befolkningsantalet med ca 500 personer sedan 
1996. 

Arbetslösheten har från mars 2002 till mars 2003 minskat från 532 st. (7%) till 508 st. 
(6%). [10] 

7.6.2 Politisk styrning 

På 60-70 talet var det socialistisk majoritet i kommunen.  

Lysekils kommun har haft ett socialdemokratiskt styre de tre senaste valperioderna. 

7.6.3 Kommunens ägandebild  

Kommunen äger exploateringsbar mark som räcker under 20-30 år framöver.[37] 

7.6.4 Kommunikationer 

I mars 2002 var utpendlingen ifrån kommunen 1 454 st. och inpendlingen 921 st.[10] 

7.6.5 Närhet till havet 

Kommunen har ett stort kustnära område 

7.6.6 Villa priser 

Medelpris på en villa i kommunen var 2002 994 000 kr.[10] För perioden mars - maj 
2004 var medelpriset 1 241 000 kr.[11] 

7.6.7 Ortsprismaterial 

Det ortprismaterial som vi har haft tillgång till visade sig endast innehålla normala 
fastighetsförsäljningar. Det var alltså ingen av de fastigheterna i materialet som var 
köpta för att exploateras. Vi kunde därför inte ur detta få fram något förväntningsvärde 
och sålunda inget råmarksvärde.  
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7.6.8 Intervju  

I intervjun med Patrik Alenklint framkom det att: 

Kommunen anser sig ha mark för 20-30 år framöver. I kommunen finns det flertalet 
outnyttjade detaljplaner där både kommunen och exploatörer äger marken. Den mark 
som ägs av byggföretag är mestadels sådan mark som de har ägt under en längre tid. 
Eftersom det enligt byggföretagen inte är så stor efterfrågan på hus i kommunen så är 
det inte lönsamt att exploatera dessa områden.  

Lysekil kommun har nyligen köpt ett större område mark för framtida exploatering i 
Fiskebäck. Kommunen har det senaste använt sig av markbyte dvs. bytt till sig den mark 
som dom är intresserade av mot en mark som kommunen äger, när de vill ha tillgång till 
ett markområde som skall exploateras.[37] 

7.6.9 Fakta 

[10,11] 

7.6.10 Slutsats  

Det har skett 3-5 exploateringar sedan 1996. 

Kommunens folkmängd har minskat med drygt 500 personer sedan 1996. 

Villapriserna i Lysekil påverkas av närheten till havet. De lite högre priserna efter 
kustbandet har gjort att medelpriset på villor stigit till 1 241 000 kr. 

Eftersom utpendlingen är större än inpendlingen så tyder det på att för lite 
arbetstillfällen finns i kommunen. Arbetslösheten är normal i förhållande till länet. 
Detta beror på den korta pendlingstiden till Uddevalla.  

Kommunen har stora kustnära områden som är lättillgängliga och gör kommunen 
attraktiv. 

Flertalet större byggföretag äger detaljplanerad mark i kommunen. Det är mestadels 
sådan mark som de har ägt under en längre tid. Det är idag inte så stor efterfrågan så att 
det är lönsamt att bebygga dessa områden. 

Vi kan inte se att något förväntningsvärde på mark finns i Lysekils kommun för 
tillfället.  

Landareal: 210 kvkm. Inpendling 2002: 921 st. 

Invånare per kvkm: 71 st. Utpendling 2002: 1 454 st. 

Invånare 1996: 15 382 st. 

Invånare 31/3 2004: 14 848 st. 

Arbetslöshet 2002: 7 % (532 st.)  

         2003: 6 % (508 st.) 

Medelpris på villor 2004: 1 241 000 kr. Medelpris på villor 2002: 994 000 kr. 
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7.7 Munkedals kommun 
Munkedals kommun är 638 kvkm till ytan och har 16 invånare per kvkm.[10] 

Tillgång till bra kommunikation och arbetstillfällen är faktorer som kommunen anser att 
den måste lösa för att få en positiv befolkningsutveckling. De vill bibehålla en levande 
landsbygd och skall på så vis lägga stor tyngd på planering och beslutande när det gäller 
landsbygdsfrågor. 

Tungenäset som ligger vid Gullmarn ses som ett av kommunens viktigaste 
utvecklingsområde eftersom det finns goda förutsättningar att utnyttja den service som 
redan finns i centralorten. Tungenäset har en omkringliggande natur-, kultur- och 
fritidsmiljö.[18] 

7.7.1 Befolkning 

Munkedal har under 1990-talet haft en minskning i befolkningsmängd, vid utgången av 
första kvartalet 2004 hade kommunen ett invånarantal på 10 370 personer. Vilket har 
inneburit en minskning på befolkningsantalet med nästan 500 personer sedan 1996. 

Arbetslösheten har från mars 2003 till mars 2004 i stort sett varit oförändrad (273 
st.(5%) till 276 st.(5%)).[10] 

7.7.2 Politisk styrning 

Munkedals kommun har ett socialistiskt styre. Förra perioden var det borgerlig styrning. 
[38]  

7.7.3 Kommunens ägandebild  

Kommunen äger både detaljplanelagd mark och ej planlagd mark. Eftersom det inte 
sker någon kontinuerlig exploatering är kommunens markinnehav för tillfället tillräcklig 
för kommunens behov. [38] 

7.7.4 Kommunikationer 

I och med att E6:an byggs ut ser kommunen detta som en faktor som kan ge en positiv 
trend för en god kommunikation och pendlingsmöjligheter till omkringliggande 
kommuner.[18]  

I mars 2002 var utpendlingen ifrån kommunen 1 949 st. och inpendlingen 798 st.[10] 

7.7.5 Närhet till havet 

Kommunen har en liten del med kustnära områden som blir dyra att exploatera, därför 
att det inte finns någon bra utbyggd infrastruktur till de platserna. VA

 

lösningar till 
områdena blir också dyra? 
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Det funderas på ett förslag till ombildning och förtätning av den del som ligger längst in 
i Gullmarsfjorden. [38] 

7.7.6 Villa priser 

Medelpris på en villa i kommunen var 2002 497 000 kr. [10] För perioden februari- 
april 2004 var medelpriset 631 000 kr. [11] 

7.7.7 Ortsprismaterial 

Det ortprismaterial som vi har haft tillgång till visade sig endast innehålla normala 
fastighetsförsäljningar. Det var alltså ingen av de fastigheterna i materialet som var 
köpta för att exploateras. Vi kunde därför inte ur detta få fram något förväntningsvärde 
och sålunda inget råmarksvärde. 

7.7.8 Intervju 

I intervjun med Ann - Sofie Karlsson framkom det att: 

Kommunen inte för tillfället gör några planer. Om det skulle behövas så köps denna 
tjänst in.  

Eftersom det inte sker någon kontinuerlig exploatering är kommunens markinnehav av 
både detaljplanelagd och ej planlagd mark, för tillfället tillräcklig för kommunens 
behov. 

Kommunen kan tänka sig att på olika sätt försöka hålla nere råmarkspriset om det skulle 
bli aktuellt.  

Efter 1996 har kommunen genom Dingle Industribostäder AB endast gjort ett 
råmarksförvärv för exploatering, detta skedde genom fastighetsreglering. Då betalades 
10 kr/kvm. Kommunen har även köpt in mindre markområden för att få en bättre 
fastighetsbild av kommunens mark. När det gjordes betalade kommunen 10 kr/kvm (obs 
ej för exploatering). Utöver detta har en mark med stor rasrisk reglerats över till 
kommunen.  

Det som styr var en eventuell exploatering i kommunen blir av, är i första hand 
översiktsplanen. Om en exploatör blir intresserad av att bygga så kommer deras 
önskemål av plats att väga tungt. [38] 

7.7.9 Fakta  

Landareal: 638 kvkm. Inpendling 2001: 798 st. 

Invånare per kvkm: 16 st. Utpendling 2001: 1949 st. 
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Invånare 1996: 10 853 st. 

Invånare 31/3 2004: 10 370 st. 

Arbetslöshet mars 2003: 5 % (273 st.)  

     mars 2004: 5 % (276 st.) 

Medelpris på villor 2004: 631 000 kr. Medelpris på villor 2002: 497 000 kr. 

[10,11] 

7.7.10 Slutsats  

Det har endast skett en mindre exploatering i kommunen sedan 1996, den gjordes på 
industrimark. Det förväntas heller inte inom den närmaste framtiden ske några 
exploateringar på den idag ej detaljplanelagda marken i kommunen. Om behov av 
mindre utbyggnad skulle uppstå så har kommunen egna markresurser att täcka detta 
med. Kommunen har även flertalet redan planlagda områden som ej är bebyggda. 

Kommunens folkmängd har minskat med nästan 500 personer sedan 1996. Villapriserna 
har stigit till 631 000 kr, denna siffra är fortfarande för låg för att locka till sig stora 
byggbolag eftersom byggkostnaderna överstiger försäljningssumman. 

Eftersom utpendlingen är mycket större än inpendlingen så tyder det på att för lite 
arbetstillfällen finns i kommunen. Trots det är arbetslösheten normal i förhållande till 
länet. 

De attraktiva delarna av kommunen som ligger nära havet är för tillfället inte aktuella 
för exploatering förutom ett litet område där plan redan finns. 

Vi kan inte se att något förväntningsvärde på mark finns i Munkedals kommun för 
tillfället. Om det skulle bli tal om råmarks försäljning där kommunen är inblandad så är 
det 10 kr/kvm som gäller.  

7.8 Stenungsunds kommun  
Stenungsunds kommun är 254 kvkm till ytan och har 88 invånare per kvkm.  

Stenungsund ligger ca 5 mil norr om Göteborg utmed den bohuslänska kusten. Där 
raffinaderierna sysselsätter en stor del av befolkningen. Stenungsund har de senaste åren 
varit en av Sveriges mest ökande kommuner i förhållande till folkmängd.  

7.8.1 Befolkning 

Vid utgången av första kvartalet 2004 hade kommunen ett invånarantal på 22 383 
personer. Vilket innebär en ökning av befolkningsantalet med drygt 400 personer sedan 
1996. 

Arbetslösheten har från okt 2002 till okt 2003 har varit konstant på 3 % (drygt 400 
personer).  
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7.8.2 Politisk styrning 

I Stenungsunds kommun har det varit ett övervägande borgerligt styre. Under 1972-88 
var det en stark majoritet för det borgerliga blocket. De senaste valperioderna har det 
varit ett blandat styre mellan de borgerliga och socialistiska blocken. [39] 

7.8.3 Kommunens ägandebild 

Kommunen äger idag nästan all mark som är lämplig för bebyggelse. Marken som 
kommunen äger i Hallerna räcker för en byggnation i tio år framöver. 

7.8.4 Kommunikation 

E6: an passerar genom kommunen och bidrar till kommunikationsmöjligheter med 
omkringliggande kommuner. Bohusbanan går genom kommunen med förbindelse med 
Strömstad och Göteborg. 

7.8.5 Närhet till havet 

Det är närheten till havet som är kommunens stora fördel. 

7.8.6 Villa priser 

Medelpris på en villa i kommunen var 2002 1 151 000 kr. För perioden mars-maj 2004 
var medelpriset 1 417 000 kr. 

7.8.7 Ortsprismaterial 

Det ortsprismaterial som vi har haft tillgång till visade sig endast innehålla ett köp. 

Fastighet Köpeskilling

 

Areal Inköpsår Förväntat 
exploateringsår 

Kr/kvm 

Nösnäs 1:189 1 300 000 8,5 Ha   15 kr/kvm 

7.8.8 Intervju 

Intervju med Jan Ivarsson: 

Stenungsunds kommun köpte mycket mark under 60-, 70- och 80-talet.  

Kommunen gjorde många planer under 80-talet som ej blev genomförda p.g.a. 
byggkraschen på 90-talet. Nu när marknaden har vänt så bebyggs dessa områden snabb. 
Kommunen som ägde större delen av denna mark har sålt ut den till byggföretag, (t.ex. 
Ncc och Peab), som redan planerad mark och med ett påhängande exploateringsavtal.  

Fyra exploateringar har skett sedan 1996 alla på gamla befintliga planer. 
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Kommunen köper markområde i enlighet med översiktsplanen. De har även tagit beslut 
om att endast köpa in mark som går att exploatera inom fem år, eftersom kommunens 
ekonomi varit dålig och kommunen har stora skulder.  

Kommunen har ej använt sig av expropriation efter 1996. I ett kommande fall skall man 
tvångsvis reglera ett ca 400 kvm stort markområde med hänvisning till kommande plan, 
där marken skall användas som väg. Kommunen äger resterande delen av området.  

Kommunen har endast vid två tillfällen de senaste åren använt sig av sin förköpsrätt. 
Där ett av tillfällena var en naturskyddad ö som ej skall användas för exploatering.  

Kommunen har köpt in ett område om 8,5 ha som skall regleras över till kommunens 
befintliga fastighet. Kommunen tillträder marken i sommar. I resterande fall äger 
kommunen all mark som detaljplaneläggs.  

På 60- och 70-talet låg priset på 6-7 kr/kvm men å vissa delar av Hallerna låg priset 
även då på 9-10 kr/kvm. Nu erbjuder kommunen 10 kr/kvm för all mark som de köper, 
även om de kan betala extra för lösöre

 

och andra markvärden. 

 

Nösnäs 1:189 85000 
kvm 

Köpeskilling 
1 300 000 kr  

Varav 
lösöre 
250 000 kr 

Skogsvärde 
200 000 kr  

7.8.9 Fakta 

[10,11] 

7.8.10 Slutsats 

Det har skett ett fåtal exploateringar i kommunen sen 1996.  

Kommunens folkmängd har ökat med ca 2 400 personer sedan 1996. Villapriserna har 
också stigit till 1 417 000 kr. Byggbolag är intresserade av att exploatera i de attraktiva 
delarna av kommunen.  

Villapriserna i Stenungsund påverkas av närheten till Göteborg och havet.  

Eftersom utpendlingen är större än inpendlingen så tyder det på att för lite 
arbetstillfällen finns i kommunen. Trots det är arbetslösheten mycket låg i förhållande 

                                                

 

 se nomenklatur  

Landareal: 254 kvkm. 

Invånare per kvkm: 24 st. 

Arbetslöshet okt 2002: 3 % (411 st.) 

                     okt 2003: 3 % (409 st.) 

Invånare 1996: 19 941 st. 

Invånare 31/3 2004: 22 383 st. 

Inpendling 2001: 4 824 st. 

Utpendling 2001: 5 040 st. 

Medelpris på villor 2004: 1 417 000 kr. Medelpris på villor 2002: 1 151 000 kr. 
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till länet. Detta beror på den korta pendlingstiden till Göteborg och Kungälv från hela 
kommunen.  

Kommunen har stora kustnära områden som är lättillgängliga och gör kommunen 
attraktiv. Flertalet större byggföretag är aktiva i kommunen 

Vi har genom våra framtagna råmarksköp i kommunen kommit fram till att det aktuella 
råmarkspriset i kommunen ligger runt 10- 15 kr kvm strax innan detaljplan antas.   

7.9 Strömstads kommun  
Strömstads kommun är 472 kvkm till ytan och har 24 invånare per kvkm.[10]  

Strömstads kommun ligger i norra Bohuslän och gränsar till Norge. De har stor 
gränsverksamhet med Norge. 

Det finns ett stort tryck i kommunen efter bostäder. Det är intressenter ifrån Norge som 
söker sommarbostäder.  

Framförallt är det Bohuskusten och Kosteröarna som gör Strömstads kommun till en 
plats för semestrande turister.  

I kommunen finns det exploateringsbara industritomter i anslutning till centralorten. 
Kommunen planerar aktivt nya områden.  

Det är planlagt att östra och södra delarna av Erlandseröd skall vidareutvecklas till ett 
närliggande tätortsområde.[19] 

7.9.1 Befolkning 

Vid utgången av första kvartalet 2004 hade kommunen ett invånarantal på 11 245 
personer. Vilket innebär en ökning av befolkningsantalet med drygt 300 personer sedan 
1996. 

Arbetslösheten har från okt 2002 till okt 2003 varit konstant på 3 % (drygt 200 
personer). [10] 

7.9.2 Politisk styrning 

I Strömstads kommun är det ett starkt borgerligt styre och har så varit ända ifrån 60  70 
talet till de senaste valperioderna.[41] 

7.9.3 Kommunens ägandebild  

Eftersom det inte sker någon kontinuerlig exploatering är kommunens markinnehav för 
tillfället tillräcklig för kommunens behov. 
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7.9.4 Kommunikation 

E6: an passerar genom kommunen och bidrar till kommunikations möjligheter med 
omkringliggande kommuner och Norge. Ifrån Strömstad är det ca 30 km till Norska 
gränsen. 

Avstånd till storstäder: 

Oslo 140 km och Göteborg 165 km.[19] 

7.9.5 Närhet till havet 

Kommunen har ett stort kustnära område. Det är närheten till havet som är kommunens 
stora fördel. 

7.9.6 Villa priser 

2002 var medelpris på en villa i kommunen 1 035 000 kr.[10] För perioden mars-maj 
2004 var medelpriset 1 398 000 kr.[11] 

7.9.7 Ortsprismaterial 

Fastighet Köpeskilling

 

Areal Inköpsår Förväntat 
exploateringsår 

Kr/kvm 

Björneröd 1:4 
(förköp) 

425 000 kr 23 ha 1996 Framtiden 1,8 kr 

Strömstad 3:2 100 000 kr 1,8 ha 1997  5,50kr 

Strömstad 4:4 2 000 000 7 ha 2000 2006 28 kr 

Kebal 2:92 1 000 000 6 ha 2001 Klart 16,50 kr 

Strömstad 4:17 1 400 000 kr 1,2 ha 2002 2006 116kr 

Segelmakaren 1 725 000 kr 4500 kvm

 

2002 2006 161kr 

Korsnäs 1:78 600 000 kr 16,5 ha 2003  3,60 kr 

Bastekärr 1:18 3 500 000 kr 107 ha 2003 Framtiden 3,20 kr 

Mjälby 1:13,1:16-
20 (reglering) 

2 000 000 kr 35 ha 2002 Framtiden 5,70 kr 

 

7.9.8 Intervju 

Intervju med Robert Johansson: 

Kommunen planerar aktivt nya områden, på grund av det stora trycket på bostäder. 
Trycket kommer mestadels från norrmän som vill ha sommarbostäder. Dessutom skapar 
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deras inköpsresor till kommunen många arbetstillfällen, som i sin tur genererar i 
bostadsbrist pga. arbetskraftsinflyttning. Förutsättningarna i kommunen kan snabbt 
förändras om norrmännens fördelaktiga ekonomiska situation ändras. 

Kommunen köper inte in mark för att hålla ner markpriset utan köper mark som är av 
strategisk betydelse för kommunen, när sådana köp görs sker det oftast långt innan 
detaljplanearbetet påbörjats. Ett sådant område är Kristineberg, (marinbiologiska 
institutet), som köptes för att trygga utbyggnad i framtiden. Även mark i hamnområdet 
är av intresse. I andra fall låter de marknaden styra fritt. Detta på grund av att det 
politiska läget i kommunen, som inte vill att endast kommunen skall ta hela vinsten. 

Allt tryck som finns i kommunen är väster om E6:an dvs. de kustnära områdena, i 
övriga delar av kommunen saknas förväntningsvärden på mark. 

Kommunen vill med ett minskat reseavstånd genom goda kommunikationsförbindelser 
till Strömstad och Skee skapa intresse för etablering även öster om E6:an. 

Den nya sträckningen av E6:an gör att markanvändningen kan komma att förändras i 
vissa områden som ligger i anslutning till den nya vägen. [42] 

7.9.9 Fakta 

 [10,11] 

7.9.10 Slutsats 

I kommunen har ett flertal exploateringar skett sedan 1996.  

Kommunens folkmängd har ökat med nästan 300 personer sedan 1996.Villapriserna har 
stigit till 1 398 000 kr. Detta gör att byggbolag är intresserade av att exploatera bra 
lägen i kommunen.  

Villapriserna i Strömstad påverkas av närheten till Norge med sina höga priser. 

Eftersom inpendlingen är mycket större än utpendlingen så tyder det på att det finns gott 
om arbetstillfällen i kommunen. Arbetslösheten är låg i förhållande till länet. 

Allt tryck som finns i kommunen är väster om E6:an i övriga delar av kommunen 
saknas förväntningsvärden 

Landareal: 472 kvkm. Utpendling 2001: 545 st. 

Invånare per kvkm: 24 st. Inpendling 2001: 816 st. 

Invånare 1996: 10 928 st. 

Invånare 31/3 2004: 11 245 st. 

Arbetslöshet okt 2002: 3 % (219 st.) 

                     okt 2003: 3 % (202 st.) 

Medelpris på villor 2004: 1 398 000 kr. Medelpris på villor 2002: 1 035 000 kr. 
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Förväntningsvärdet i kommunen ligger för närvarande på 5-120 kr/kvm strax innan 
detaljplan antas. De höga priserna är endast på de mycket attraktiva områdena. 

7.10 Trollhättans kommun  
Trollhättans kommun är 412 kvkm till ytan och har 128 invånare per kvkm.[10] 

Trollhättan kommun är en expansiv kommun med stora industrier som SAAB och 
Volvo Aero Corporation. I kommunen ligger även Sveriges filmcentrum som de senaste 
åren har spelats in nästan hälften av all svensk långfilm. Även internationella 
produktioner har spelats in i Trollhättan.  

Trollhättans kommun har ca 53 000 invånare, men kommunen anser att det i Fyrstads- 
och tvåstadsregionerna behövs en tillökning av invånarantal för att området skall växa 
till ett starkt och attraktivt område i Västra Götalandsregionen. Kommunen har en 
vision om att på 30 år ha ökat invånareantalet till ca 70 000 invånare, vilket ger ett snitt 
på 550 personer per år.  

För att klara av delmålen av inflyttning krävs det ett stort bostadsbyggande inom 
kommunen. Totalt skulle det behövas tas fram 8300 nya bostäder, vilket innebär att 
markbehovet beräknas uppgå till ca 1000-1300 ha.  

För att kommunen skall vara konkurrensmässig anses det behövas 150 ha för 
näringslivets utveckling fram till år 2030.  

Kommunen avser att inneha en markreserv på en tidsperiod på upp till 30 års sikt för 
nyexploatering när det gäller tätortsutvecklingen i kommunen.[20] 

7.10.1 Befolkning 

Vid utgången av första kvartalet 2004 hade kommunen ett invånarantal på 52 985 
personer. Vilket innebär en ökning av befolkningsantalet med ca 650 personer sedan 
1996. 

Arbetslösheten har från mars 2003 till mars 2004 har ökat från  7% (2 068 st.) till 8 % (2 
513 st.). [10] 

7.10.2 Politisk styrning 

I Trollhättans kommun är det en stark socialdemokratisk styrning och har så varit ända 
ifrån 60  70 talet till de senaste valperioderna.( 43) 

7.10.3 Kommunens ägandebild  

I dagsläget äger kommunen mark som täcker kommunens behov. 
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7.10.4 Kommunikationer 

Det finns olika kommunikationsmöjligheter i kommunen. Tågförbindelser till Göteborg, 
så även till Karlstad och Oslo. Till Göteborg är restiden ca en timme. Riksvägarna 42, 
44 och 45 som går igenom kommunen tar bil- och busstrafiken genom Fyrstadsregionen 
och till Göteborg. 

Trollhättans/Vänersborgs Flygplats Malöga med ca en timmes resväg till Bromma och 
Arlanda.[20] 

7.10.5 Närhet till havet 

Kommunen har inga havsnära områden. 

7.10.6 Villa priser 

2002 var medelpris på en villa i kommunen 992 000 kr.[10] För perioden mars-maj 
2004 var medelpriset 1 068 000 kr.[11] 

7.10.7 Ortsprismaterial 

Fastighet Köpeskilling

 

Areal Inköpsår Förväntat 
exploateringsår 

Kr/kvm 

Skinnmo 1:120 26 900 kr 6,7 Ha 

 

2000 Framtiden 0,4kr/kvm 

Fors 3:121 230 000 kr 2,3 Ha 1997 1998 10 kr/kvm 

7.10.8 Intervju 

Intervjun med Eva Grönberg: 

På 90-talet led Trollhättan mycket under byggkrisen då ingenting blev byggt, 
kommunen har nu vänt denna trend med ett flertal exploateringar.  

Kommunen har en stark vision om att 2030 vara 70000 invånare.  

Kommunen har stora markområden som de planlägger och säljer till exploatörer med ett 
medföljande exploaterings avtal. Deras kommande exploateringsområde kan tidigast 
börja bebyggas 2006. I detta planområde äger kommunen all mark. Framtida 
exploateringsområden är söder om Trollhättan ner mot Sjuntorp. 

Kommunen har inte några privata exploatörer att konkurrera med när det gäller 
råmarksköp. Kommunen skulle vilja ha ett högre tryck från exploatörerna. 

Det har skett sju exploateringar i kommunen sedan 1996.  

Kommunen har köpt råmark vid två tillfällen och har genom fastighetsreglering idkat 
markbyte i två fall. [44] 
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7.10.9 Fakta 

[10,11] 

7.10.10   Slutsats 

Det har skett sju exploateringar i kommunen sedan 1996. 

Kommunens folkmängd har ökat med ca 650 personer sedan 1996 och kommunen har 
en vision om att vara 70 000 invånare 20130. Villapriserna har stigit till 1 068 000 kr. 
Detta gör att stora byggbolag är intresserade av att exploatera bra lägen i kommunen.  

Inpendlingen är mycket större än utpendlingen, det tyder på att det finns många 
arbetstillfällen i kommunen. Eftersom kommunen har gott om arbetstillfällen så har de 
goda förutsättningar för en positiv befolknings ökning. Trots det är arbetslösheten hög i 
förhållande till länet. 

Förväntningsvärdet i kommunen ligger för närvarande på upp till 10 kr/kvm strax innan 
detaljplan antas.   

7.11 Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun är 642 kvkm till ytan och har 77 invånare per kvkm.[10] 

Uddevalla kommun har ca 49 500 invånare varav 30 500 bor i centralorten. Uddevalla 
är Bohusläns största stad och kommunen ligger i Fyrstadsområdet ( Lysekil, Trollhättan, 
Uddevalla och Vänersborg). Uddevalla är ett regionalt centrum för handel, näringsliv, 
kommunen planerar för en fortsatt utveckling som handelscentrum[21]. 

Kommunen anser att ny byggelse skall förläggas till Uddevalla och Ljungskile, där 
attraktiva områden med kustboende finns. 

7.11.1  Befolkning 

Vid utgången av första kvartalet 2004 hade kommunen ett invånarantal på 49 903 
personer. Vilket innebär en ökning av befolkningsantalet med ca 700 personer sedan 
1996. 

Landareal: 412 kvkm. Utpendling 2002: 4 552 st. 

Invånare per kvkm: 128 st. Inpendling 2002: 12 255 st. 

Invånare 1996: 52 338 st. 

Invånare 31/3 2004: 52 985 st. 

Arbetslöshet mars 2003: 7 % (2 068 st.)  

      mars 2004: 8% (2 513 st.) 

Medelpris på villor 2004: 1 068 000 kr. Medelpris på villor 2002: 992 000 kr. 
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Arbetslösheten har från mars 2002 till mars 2003 ökat från 1 580 st. (6%) till 1 771 st. 
(6%). [10] 

7.11.2 Politisk styrning 

I Uddevalla kommun var det under 60 talet en socialistisk styrning medan det på 70 
talet var ett borgerligt styre i kommunen. Under de senare åren har det varit ett 
socialistiskt styre. [45] 

7.11.3 Kommunens ägandebild 

Kommunen äger mark som räcker för exploatering under minst 10 år framöver[46]. 

7.11.4 Kommunikationer 

Kommunens läge vid E6:an, ger en bra kommunikation till Göteborg och Stenungsund. 
Avståndet till Göteborg är ca 8 mil. Vänersborg och Trollhättan ligger inom 3 mil ifrån 
Uddevalla 

2001 var utpendlingen ifrån kommunen 5 541 st. och inpendlingen 5 461 st.[10] 

7.11.5 Närhet till havet 

Kommunen har stora delar med kustnära områden där Uddevalla och Ljungskile ligger 
vid havet. 

7.11.6 Villa priser 

2002 var medelpriset på en villa i kommunen 912 000 kr.[10] För perioden mars-maj 
2004 var medelpriset 1 185 000 kr.[11] 

7.11.7 Ortsprismaterial 

Det ortprismaterial som vi har haft tillgång till visade sig endast innehålla ett 
råmarksköp 

Fastighetsbeteckning Köpeskilling

 

Areal Inköpsår

 

Troligt 
exploateringsår 

Kr/kvm 

Del av Kråkeröd 1:36 150 000 kr 5,5 ha 1998 2001 2,70 kr 

 

7.11.8 Intervju 

Intervju med Dennis Zakrisson: 

Något större tryck från marknaden på bostadsbyggande finns ej. Kommunen själv äger 
mark som motsvarar minst tio års exploatering. Kommunen bygger ut och förtätar 
endast befintliga områden. 
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I kommunen har det skett sju exploateringar sedan 1996, i de fall kommunen inte ägt all 
mark, har byteshandel idkats. Förutom för en skola, där mark köptes in i samband med 
detaljplan för 2,70 kr/kvm. Fram till 90-talet, så har råmarkspriset legat på 2-5 kr/kvm. 

Kommunen kan tänka sig att köpa in strategisk mark enligt översiktsplanen men ej för 
att reglera råmarkspriserna. Dennis Z anser att kommunen bör bli mer aktiv i 
markfrågan för att exploatörerna inte vågar satsa på exploatering innan nästan alla 
fastigheter är försålda. Om kommunen själva köper mark och sedan säljer den vidare 
med ett exploateringsavtal så kan man bättre styra över tiden för utförandet och 
prisbilden. 

Vid val av exploateringsområden så är det översiktsplanen som gäller både för 
exploatörer och för kommunen. [46] 

7.11.9 Fakta 

Landareal: 642 kvkm. Inpendling 2001: 5 461 st. 

Invånare per kvkm: 77 st. Utpendling 2001: 5 541 st. 

Invånare 1996: 49 167st. 

Invånare 31/3 2004: 49 903 st. 

Arbetslöshet okt 2002: 6 % (1 580 st.) 

                     okt 2003: 6 % ( 1 771st.) 

Medelpris på villor 2004: 1 185 000 kr. Medelpris på villor 2002: 912 000 kr. 

[10,11] 

7.11.10   Slutsats 

Det har endast skett sju exploateringar i kommunen sedan 1996. 

Kommunens folkmängd har ökat med drygt 700 personer sedan 1996. Villapriserna har 
stigit till 1 185 000 kr.  

In- och utpendlingen är nästan lika stora, det tyder på att det finns gott om 
arbetstillfällen i kommunen. Arbetslösheten är normal i förhållande till länet. 

Något större tryck från marknaden på bostadsbyggande finns ej. Kommunen bygger ut 
och förtätar endast befintliga områden. Kommunen själv äger mark som motsvarar 
minst tio års exploatering.  

Vi kan inte se några förväntningsvärden som överstiger värdet på jordbruksmark. 

7.12 Vänersborgs kommun  
Vänersborgs kommun är 647 kvkm till ytan och har 57 invånare per kvkm.[10] 
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Vänersborgs kommun ligger vid Vänern och har ca 37 000 invånare. Vänern och dess 
sjöfart har stor betydelse för Vänersborgs kommun. Om man bor i centrala Vänersborg 
har man endast ca 1000 meter till närmaste badstrand eller båtplats. 

I kommunen finns det stora naturområden framförallt i Vargön i östra delen av 
kommunen där Halle- och Hunneberg är belägna. 

I kommunens samhällen Vargön, Frändefors, Brålanda och Väne Ryr finns det många 
lediga och byggklara tomter. Utanför Vänersborgs centrum ligger Korseberg, där finns 
tillgång till sjötomter med båtplats. Det finns även andra alternativ som Mariedal med 
flera skogstomter. [22] 

7.12.1 Befolkning 

Vid utgången av första kvartalet 2004 hade kommunen ett invånarantal på 37 084 
personer. Vilket innebär en ökning av befolkningsantalet med drygt 800 personer sedan 
1996. 

Arbetslösheten har från mars 2002 till mars 2003 varit konstant 6% (ca 1 165). [10] 

7.12.2 Politisk styrning 

I Vänersborgs kommun var det ifrån 1959 

 

82 en borgerlig styrning i kommunen, ifrån 
1982 och framåt har det varit växelvis borgerlig och socialistisk styrning. [47] 

7.12.3 Kommunens ägandebild  

Kommunen äger idag nästan all mark som är lämplig för bebyggelse. 

7.12.4 Kommunikationer 

Det finns olika kommunikationsmöjligheter i kommunen. Tågförbindelser till bl.a. 
Göteborg, Karlstad och Oslo. Till Göteborg är restiden ca en timme. Riksvägarna 42, 44 
och 45 som går igenom kommunen tar bil- och busstrafiken lätt genom 
Fyrstadsregionen. 

Trollhättans/Vänersborgs Flygplats Malöga med ca en timmes resväg till Bromma och 
Arlanda.[22] 

7.12.5 Närhet till havet 

Kommunen har inga kustnära områden. 

7.12.6 Villa priser 

2002 var medelpris på en villa i kommunen 787 000 kr.[10] För perioden mars-maj 
2004 var medelpriset 807 000 kr.[11] 
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7.12.7 Ortsprismaterial 

Det ortsprismaterial som vi har haft tillgång till visade sig endast innehålla normala 
fastighetsförsäljningar. Det var alltså ingen av de fastigheterna i materialet som var 
köpta för att exploateras. Vi kunde därför inte ur detta få fram något förväntningsvärde 
och sålunda inget råmarksvärde. 

7.12.8 Intervju 

Intervjun med Kjell Sjöberg:  

Kommunen äger idag nästan all lämplig mark för bebyggelse av både bostäder och 
industri för en överskådlig framtid. Detta beror till stor del på att kommunen fick stora 
markområden av drottning Christina i början på 1600-talet. 

Fram till 70-talet köptes en del mark som då betingade ett pris på ca 1 kr/kvm. 

Det har inte gjorts så många markköp i kommunen och endast ett förköp på de senaste 
30 åren. 

Att expropriera kommer inte att bli aktuellt på flera år. I Vänersborg byggs väldigt lite 
och för det som behövs finns både mark och planer. 

Exploatörerna som är aktiva i kommunen äger tillräckligt med mark för byggnation av 
flerbostadshus för en lång tid framöver. De har köpt nedlagda sjukhus och skolor där de 
sedan har omarbetat detaljplanerna. [48] 

7.12.9 Fakta 

[10,11] 

7.12.10   Slutsats  

Det har inte skett några större exploateringar sedan 1996. 

Kommunens folkmängd har ökat med drygt 800 personer sedan 1996. Villapriserna har 
stigit till 807 000 kr, men denna siffra är fortfarande för låg för att locka till sig stora 
byggbolag eftersom byggkostnaderna överstiger försäljningssumman. 

Landareal: 647 kvkm. Utpendling 2001: 7 699 st. 

Invånare per kvkm: 57 st. Inpendling 2001: 3 727 st. 

Invånare 1996: 36 251 st. 

Invånare 31/3 2004: 37 084 st. 

Arbetslöshet mars 2002: 6 % (1 162 st.) 

                     mars 2003: 6 % (1 170 st.) 

Medelpris på villor 2004: 807 000 kr. Medelpris på villor 2002: 787 000 kr. 
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Eftersom utpendlingen är mycket större än inpendlingen så tyder det på att för lite 
arbetstillfällen finns i kommunen. Trots det är arbetslösheten normal i förhållande till 
länet. 

Det finns gott om byggklara tomter i kommunen som inte blivit utnyttjade. Detta gäller 
även i de attraktiva lägena vid Vänern. 

Vi kan inte se att något förväntningsvärde på mark finns i Vänersborgs kommun för 
tillfället. 

8 Exploatörernas syn på marknaden 
Den mark som köps in för att exploateras, köps ofta planlagd. Det kan vara direkt från 
kommunen eller från privat försäljning, markanvisning

 

är vanlig. 
Exploateringsavtal* skrivs ofta med kommunerna. En stor del av de marker som 
exploatörerna köper sker med fastighetsreglering*. De exploatörer vi har varit i 
kontakt med vill inte gärna köpa mark om man inte vet säkert att man får börja bygga 
inom 3 år. Det köps inte mycket råmark nu för tiden eftersom de inte vill binda upp 
kapital. Istället arbetas det med optionsavtal*, (vilket också är skattemässigt bättre för 
de som köper). Vid större råmarksförsäljningar styckas ofta en liten del av och en ny 
fastighet bildas som köps. Därefter regleras resterande mark över till den nybildade 
fastigheten. Detta för att undkomma stora stämpelskatter. 

Det avgörande för exploatören är att de kan avsätta det som de bygger på marknaden. 
Då är markpriset också en del av helheten. Man räknar på vilket försäljningspris man 
kan få, byggkostnader och plankostnader, kommunala avgifter mm för att se om det blir 
något kvar till markkostnader. 

Idag kan man säga att det bara är extremt attraktiva områden i kommunerna utanför 
Göteborg, Kungälv, Partille, Mölndal och Kungsbacka som är intressanta.[49,50] 

9 Analys av resultat 
Vårt resultat bygger mest på intervjuer och till viss del faktiska köp. Köpen är 
svårtolkade bl.a. för gömda kostnader i de kommunala köpen tex. överbetalda 
inventarier, för att hålla nere råmarkspriserna i framtiden. Förutom att de har varit 
svårtolkade har det inte funnits något större mängd av råmarksköp. Det ortprismaterial 
vi har haft till våran hjälp kan därför anses något tunt. 

De personer som vi intervjuat har varit väl insatta i respektive kommuns 
exploateringsfrågor. Vi har i våra slutsatser till stor del förlitat oss på de svar vi har fått 
under dessa intervjuer.  

                                                

 

 Se nomenklatur 



Råmarksvärdet i delar av Västra Sverige  

 

47

 
Som komplement till intervjuerna och ortprismaterialet har vi även gjort en 
marknadsanalys där vi tagit med faktorer så som arbetslöshet, närhet till hav, 
kommunikationer, fastighetspriser, befolkningsökning, närhet till storstad och politisk 
styrning. Detta har gjorts för att se vilka faktorer som påverkar råmarkspriset mest. 

Intervjuerna, råmarksköpen och marknadsanalysen har tillsammans gjort att vi har 
kunnat bilda oss en relativt bra bild om hur råmarksvärdena i respektive kommun ser ut. 

10 Slutsats  
Slutsatser om de enskilda kommunerna finns sist i respektive kommunavsnitt. 

Vi har kommit fram till att det inte är aktuellt med ett gemensamt råmarksvärde över det 
undersökta området. Det är istället uppdelat efter läge i regionen. Man ser skillnader 
mellan kommunerna. Även inom de undersökta kommunerna skiljer sig råmarksvärdet. 

De faktorer som påverkar värdet mest är närhet till kust eller stor stad och om det finns 
bra kommunikationer. 

Värdetidpunkten för vår värdering är Juli 2004. 

I några av kommunerna ligger råmarksvärdet lågt T.ex. Lilla Edet, Lysekil, Munkedal, 
Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg, där är inte exploatörerna intresserade så 
råmarksvärdet ligger på upp till 10 kr/kvm. Det vill säga det som kommunen är beredd 
att betala för eventuella markköp. 

I kommunerna Ale och Stenungsund är det ett råmarksvärde på 10-20 kr/kvm, detta 
beror på att vissa delar av kommunerna har ett större intresse hos exploatörerna. 

Strömstad och Kungälvs kommun har ett råmarksvärde på 20-30 kr/kvm, detta beror i 
största del på deras läge där Strömstad ligger nära den norska gränsen med tryck ifrån 
norrmän som vill ha semesterbostäder. I Strömstad finns lägen som genererar ett mycket 
högre värde. I Kungälv är det läget med närhet till Göteborg även kustnära och bra 
kommunikationer till Göteborg är bidragande orsaker till råmarksvärdet. 

Göteborg och Kungsbacka ligger på ett råmarksvärde på 25- över 100 kr/kvm. 

Man kan se att det geografiska läget till en stor stad har den största påverkan på 
råmarkspriset. 

11 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Vårt förslag är att studera områden med likvärdiga förutsättningar tex. alla 
kranskommuner till Göteborg, eftersom det endast finns ett fåtal råmarksköp i varje 
kommun. Med ett mer likvärdigt område skulle man kunna använda fler köp för att 
bedöma råmarksvärdet och i så fall troligen kunna urskilja fler olika värdepåverkande 
faktorer. Även olika höga förväntningsvärden skulle kunna påvisas på ett bättre sätt t.ex. 
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hur högt är värdet i förhållande till när den förväntade exploateringen skall ske eller vad 
förväntas marken användas till (industrimark eller bostäder). Vårt förslag är att det 
område som studeras är ett expansivt område där det finns behov av nya bostäder. 
Anledningen till det är att om det inte finns någon nybyggnation i området så finns det 
troligen inga förväntningar på att det skall byggas någonting och det resulterar i att det 
inte finns några förväntningsvärden. 

Vi skulle rekommendera att studera kranskommunerna till Göteborg och i stället för att 
arbeta med så många kommuner så skulle vi rekommendera att i stället gå djupare in på 
ett fåtal kommuner för att finna fler likheter och olikheter i de olika kommunerna.   

Vi skulle också rekommendera att studera kommunerna lite historiskt och jämföra med 
varandra för att hitta orsaken till dagens skillnader i kommunernas arbetssätt. 
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